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1.- INTRODUCCIÓ 

L’art mural urbà es defineix com una manifestació artística que té per marc 
conceptual el carrer, la provisionalitat de l’obra, l’esperit crític i estètic, la composició 
plàstica, la reivindicació d’un estil de vida i d’una cultura. Molt sovint, l’art urbà 
s’associa a l’etapa vital de la joventut, tot i que el cert és que aquesta tècnica i 
manifestació artística és un mitjà utilitzat per artistes de tota edat. 

El grafit o la pintura mural van sorgir d’expressions artístiques, reivindicatives i de 
denúncia des de la clandestinitat i aquesta manera de fer ha estat una característica  
arrelada. L’art mural, el grafit s’ha de reconèixer i reivindicar com a activitat artística 
utilitzada com a canal d’expressió i comunicació amb l’entorn social. És necessari 
posar-lo en valor i contraposar-lo als tags i les pintades. 

És així, que el projecte que presentem fa èmfasi en el valor positiu d’aquesta 
expressió artística de manera que totes les persones que fan grafits i murals se 
sentin incloses en el projecte i en el seu reglament establint la màxima col·laboració 
possible, de manera que la seva bona praxis sigui també un vehicle i un model per 
allunyar-se de conceptes com vandalisme i il·legalitat. 

A la nostra ciutat, des de fa més de deu anys, s’ha donat l’oportunitat a joves que 
pertanyien a una associació per a poder realitzar grafits i pintures murals en les 
parets proposades, prèvia presentació d’instància i esbós. L’any 2009 es van 
inaugurar 42 metres de mur a l’Skate Park per la pràctica lliure de l’art mural urbà. 

La voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de  normalitzar, promoure 
l’expressió artística en l’espai públic i obrir-la a tothom, queda recollida en els 
documents de referència següents: 

A.- Pla Local de Joventut 2012 – 2016 

“Eix Cultura i Oci, acció 74: recull la voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú de donar suport a iniciatives artístiques d’expressió en l’espai públic. En 
concret, “La programació d’activitats d’expressió en l’espai públic, des de cedir 
espais a joves creadors grafiters per a què hi realitzin obres renovables 
periòdicament, fins a promoure actuacions d’art jove al carrer”. 

B.- Ordenança de mesures per fomentar el civisme i la convivència, BOP 2 de febrer 
de 2015:  

Article 22.5: “... l’Ajuntament treballarà per elaborar i mantenir un cens de murs, 
superfícies, espais on es puguin realitzar expressions gràfiques, els quals podran 
ser utilitzats lliurament o no en funció de la classificació establerta per 
l’Ajuntament.” Article 20: “...per a la realització de murals i grafits s’haurà de 
presentar la corresponent sol·licitud acompanyada d’un esbós en el qual 
s’indiquin les mesures, dia i lloc de la realització, tret que aquesta sigui en els 
llocs especialment destinats a la pràctica lliure.” 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, donant compliment a aquests mandats, i per tal 
d’afavorir i promoure un ús de l’espai públic respectuós amb totes les sensibilitats, 
crea aquest Catàleg de murs per a la realització de pintures murals o grafits, en un 
marc de llibertat expressiva i sense ànim ofensiu. El catàleg recull parets del municipi 
a la disposició de la pràctica cívica i ordenada de la pintura mural i del grafit, entenent
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-los com a una manifestació artística que canalitza inquietuds en relació a la cultura 
urbana. 
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2.– EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

2.1. Metodologia de treball  

2.1.1. Recollida d’informació i documentació de projectes similars  

Personal tècnic de la regidoria de Joventut i del Servei de Mesures Alternatives, van 
visitar dues experiències en ciutats que ja estaven desenvolupant un projecte similar.  
Badalona té des de fa uns anys un catàleg de murs per a la realització de grafits amb 
murs públics a petició mitjançant instància. D’altra banda, Terrassa compta amb una 
sèrie de parets lliures que s’autogestionen per part dels joves de la ciutat. Ambdues 
experiències tenen una valoració molt positiva i han ajudat a disminuir els tags i 
pintades que es produïen. 

També s’ha recollit informació d’experiències de municipis com Badia del Vallès, 
Pineda de Mar, Figueres, Cornellà i Bordils, entre d’altres. 

2.1.2. Treball de camp  

El punt de partida d’aquest catàleg és un primer inventari, realitzat l’any 2012 per un 
grup de joves en el marc de la substitució d’una sanció a través del Servei de 
mesures alternatives d'acció educativa i/o en benefici de la comunitat i en 
col·laboració amb Joventut. 

Aquest grup de joves va realitzar el treball de camp consistent en localitzar, fotografiar 
i mesurar tots els murs de la ciutat susceptibles de formar part d'un catàleg municipal 
de parets disponibles per a la realització d’art mural urbà, i fer-ne una fitxa de 
cadascun d’ells.  

Amb aquesta activitat es va poder fer un treball de conscienciació amb els joves, 
avaluant les despeses de la neteja i l'impacte visual negatiu de les pintades que 
embruten les parets de la ciutat. Aquest contacte directe també es va aprofitar per 
recollir suggerències i propostes d’aquest col·lectiu de joves sobre l’art mural urbà a la 
ciutat. 

2.1.3. Creació d’un grup de treball mixt i procés participatiu 

Després de conéixer la manera de funcionar de diferents projectes i de disposar d’un 
primer cens de murs, es va crear un grup de treball en xarxa amb la participació de 
diferents serveis de l’Ajuntament: l’IMET, Participació, Convivència, Policia local, Via 
Pública, Esports, SMA i Joventut, juntament amb membres de l’entitat vilanovina 
juvenil I cultural Organització Zero: una associació de joves que té com a objectius 
principals fomentar la creativitat dels joves, potenciar actuacions vinculades a 
l’expressió artística i la forma de viure el grafit, així com fomentar la reparació de la 
imatge pública del grafit com a expressió artística diferenciant-lo de les pintades 
incíviques.  

Les funcions d’aquest grup de treball han estat: 

a. Determinar criteris per a la selecció dels murs a incloure en el catàleg de murs. 

b. Establir les tipologies, en funció de les característiques dels murs i les seves 
finalitats. 



PROJECT  G Catàleg de murs de Vilanova i la Geltrú  

Plaça de la Vila, 11 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 7 

c. Elaborar una proposta d’inventari, incloent una selecció de murs de titularitat 
municipal. 

d. Dissenyar el circuit de recepció i execució de les demandes de realització d’obres 
d’art mural. 

e. Redacció d’una proposta de reglament que reguli aquesta pràctica. Per a la redacció 
d’aquest reglament s’ha comptat amb un primer procés participatiu durant l’any 2014 
i 2015 on han intervingut membres de l’entitat vilanovina Organització Zero i una 
vintena de joves de la ciutat derivats del servei de Mesures Alternatives (SMA). 
També es va fer una actualització de l’inventari de murs disponibles i es van fer 
propostes sobre el nom que podria tenir el projecte. El nom que va agradar més 
entre els participants va ser PROJECT G. Basant-nos en aquesta proposta, 
suggerida per una jove derivada del servei de Mesures Alternatives (SMA) i 
consensuada per tot el grup, s’ha anomenat PROJECT G al catàleg de murs per a 
la realització d’obres d’art mural urbà. 

2.1.4. Posada en marxa de la prova pilot 

En paral·lel a la posada en marxa del procés de gestió de les sol·licituds per a la 
realització d’obres d’art mural, es van programar, en el marc del Projecte Educatiu de 
l’Oficina Jove, accions paralel·les per treballar la vessant més pedagògica del projecte, 
que ajudessin a la sensibilització sobre la pràctica del grafit i la pintura mural. Tots els 
membres del grup de treball van coincidir en la idea de començar amb formació 
adreçada als joves adolescents que s’inicien en l’art del grafit o pintural mural. 

S’han programat i executat 3 cursos d’Art Mural Urbà, a càrrec de membres 
d’Organització Zero amb el suport dels tècnics de Joventut, Serveis Socials i Serveis 
Viaris, adreçats a col·lectius de joves diana. Aquests cursos han contemplat, a més de 
la vessant artística, una píndola específica per conscienciar als joves del cost que 
suposa la neteja d’una pintada sense fonament artístic (o tag) per la ciutat. Aquesta 
píndola ha estat oferta per membres de la Brigada de neteja d’aquest Ajuntament. 
Aquesta línia de treball dóna una resposta a l’àmbit pedagògic, educatiu i preventiu 
que es contempla a l’Ordenança de Civisme de la nostra ciutat. 

Durant aquests anys de maduració del projecte, s’ha fet un treball molt positiu 
coordinadament amb l’entitat juvenil i cultural Organització Zero ja que sempre han 
estat oberts a col·laborar i integrar altres joves que no formaven part de l’associació, 
així com oferir als tècnics municipals la seva visió sobre els punts forts i febles 
d’aquesta pràctica a la ciutat. 

Resultats del període experimental (2013-2015): 

Gestió del procés i realització d’un total d’11 murs prou extensos per tal de ser pintats 
de manera grupal a través dels quals l’entitat Organització Zero ha donat resposta a 
les demandes particulars de joves no organitzats. Algunes de les parets són privades. 

2015 

 Pl. de les Orenetes (obra final del curs de la UEC) 

 Darrera de la biblioteca Cardona Torrandell  (obra final del curs del Centre Obert) 

 C. Aigua (privada) 
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 Pl. Pobles d’Espanya 

 Renovació del pas sota la via del carrer Josep Coroleu 

2014 

 Pl. de les orenetes 

 Pl. del Sol (Centre Cívic del Tacó) 

 Pas sota via carrer Josep Coroleu 

2013 

 Mur exterior INS Joaquim Mir 

 Pas sota via Rambla Pirelli 

 Ronda Ibèrica (privada) 

2.2. Inventari de parets 

Aquest catàleg inclou un llistat de murs de titularitat municipal disponibles per a la 
realització de la pràctica de l’art mural urbà amb l’objectiu de crear uns espais estables 
d’intervenció artística dins de l’espai públic. 

Es tracta d’un document obert i dinàmic en el què s’aniran incorporant o descartant 
parets progressivament a través del procediment establert.  

Es preveu en aquest document el procés d’incorporació i/o eliminació de murs, de 
titularitat no municipal. 

Cadascun dels murs disposa d’una fitxa amb fotografies i la informació bàsica següent: 

Número de referència, Denominació, Titularitat, Adreça, Coordenades, Mides (alçada x 
longitud), Material (totxana, ciment, planxes formigó...), Situació de la paret (plaça, 
vorera amb espai,...) i Tipologia assignada (d’especial interès, a petició o lliure), i en les 
parets a petició inclou el camp Període d’assignació. 

2.2.1. Criteris de selecció 

S’han tingut en compte diferents criteris per a seleccionar els murs del catàleg:  

a. Material i estat de la paret: formigó, ciment, totxana...Alguns murs s’han descartat 
per no tenir un material adequat com ara les rajoles o bé per estar molt deteriorats. 

b. Mesures: altura i llargària mínimes. Hi ha murs que no tenen suficients dimensions 
per poder ser inclosos. 

c. Ubicació: les parets més cèntriques aniran acompanyades d’un esbós per a la seva 
realització. Les parets més perifèriques estan pensades per a l’experimentació.  

d. Afectació a la via pública: s’inclouen aquelles parets que no estiguin situades en 
carrils on circulen vehicles i que presentin perillositat. 

e. Titularitat: si són parets propietat d’altres organismes públics com ara els instituts, 
parets que pertanyen a Costes o a Ports de la Generalitat...en les quals 
l’Ajuntament no tingui un conveni per poder-ne fer un ús han quedat descartades. 
Amb l’Agència Catalana de l’Aigua hi ha un conveni pel qual l’Ajuntament només ha 
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d’informar de totes les intervencions que es facin a les rieres que són de la seva 
propietat, però no cal la seva autorització. 

f. Presència de tags: s’entén que les parets que han sofert més pintades incíviques 
són bones candidates per incloure dins del catàleg per evitar el desgast econòmic 
que suposa la neteja reiterada d’aquestes pintades. La majoria de vegades quan hi 
ha un grafit o una pintura mural, aquesta es respecta més i triguen a aparèixer els 
tags. 

2.2.2. Tipologies 

A.- Atenent a criteris de disponibilitat, s’han classificat en les 3 tipologies següents: 

 Parets lliures: són aquelles parets d’experimentació, situades normalment a la 
perifèria, on els més joves puguin començar aquesta pràctica artística. Aquestes 
parets s’autoregulen i no és necessari sol·licitar permís per pintar a les parets 
classificades com a lliures.  

 Parets d’especial interès: són aquells murs que estan integrats en punts de la 
ciutat preeminents o estratègics. Aquests murs es reserven per concursos, 
exhibicions o activitats promogudes per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  

 Parets a petició: parets de l’inventari que es demanen per instància o per tràmit 
de la carpeta ciutadana, acompanyades sempre d’esbós i de la documentació 
requerida.  

B.- Atenent a criteris de propietat, es classifiquen en 2 categories: 

 Parets de titularitat municipal 

 Parets de titularitat no municipal 

2.2.3. Revisió i actualització de l’inventari 

2.2.3.1. La comissió tècnica 

A) Composició 

La comissió tècnica estarà formada per un representant dels següents serveis i 
organismes municipals que gestionen els equipaments amb parets incloses dins 
del propi catàleg o són importants pel treball en xarxa inherent al projecte: 

 Joventut: lidera la comissió 

 Participació 

 Convivència 

 Via pública 

 Esports 

 Servei de Mesures Alternatives (Serveis Socials) 

 Policia Local 

 IMET 

 Cultura 
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També inclourà representació de l’entitat vilanovina Organització Zero i d’altres 
entitats dedicades a aquesta pràctica que en el futur puguin sorgir i que ho 
sol·licitin. 

B) Funcions i competències de la comissió tècnica 

 Actualitzar el cens de parets i determinar quines parets poden ser idònies 
o no per la seva incorporació o eliminació. Tot i així, les parets que 
s’incorporin a l’inventari seran aprovades per la Junta de Govern Local, 
una vegada l’any.  

 Aprovar, si s’escau, el canvi de tipologia d’una paret. 

 Revisar i actualitzar els criteris tècnics de funcionament i del circuit de les 
sol·licituds per ajustar-los a un millor funcionament. 

 Concretar quina implicació pot tenir cada regidoria, tant en el propi circuit 
com en la realització d’activitats per part de l’Ajuntament, que ajudin a la 
promoció d’aquesta forma d’expressió artística. 

C) Periodicitat 

La revisió del catàleg s’actualitzarà anualment, a proposta de la Comissió 
tècnica, que es reunirà com a mínim una vegada a l’any.  

Toi i així, en el cas que s’hagi de prendre una decisió urgent sobre la 
incorporació o supressió d’alguna paret del catàleg, la regidoria de Joventut 
podrà convocar, si així ho creu convenient, una reunió extraordinària de la 
Comissió tècnica, per prendre decisions en la modificació de l’inventari de 
parets a efectes pràctics, de forma que es faciliti la gestió eficient i àgil dels 
murs disponibles.  

2.2.3.2.Procediment per a la incorporació de parets de titularitat municipal 

La Comissió tècnica gestionarà l’inventari de parets, incloent o excloent els murs de 
titularitat municipal, per consens dels seus membres, que vagin esdevenint propostes 
o dificultats al llarg del temps. Aquest inventari anirà modificant-se sota criteris de 
practicitat, agilitat i eficiència de la gestió de les sol·licituds. Tot i axií, sota el seu 
superior criteri, l’aprovació definitiva de l’inventari i dels canvis successius en les 
parets que el conformin recaurà en la Junta de Govern Local, una vegada l’any, en el 
cas que s’hagin produït canvis.  

Si, a criteri de la Comissió tècnica, no es modifica cap paret de titularitat municipal de 
l’inventari durant aquell any, no caldrà que l’inventari es porti a la JGL fins al proper 
any i continuarà vigent en la seva darrerar versió aprovada.  

2.2.3.3 Procediment per a la incorporació de parets de titularitat no municipal 

Totes aquelles persones a títol individual i les entitats, associacions de la ciutat que 
estiguin interessades en incloure parets de la seva propietat al catàleg, podran fer la 
seva sol·licitud a través d’una instància adreçada a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, en la qual s’hi faran constar les característiques de la paret i el període de 
temps proposats per a disposició de la seva gestió per part de l’ajuntament per a la 
realització d’obres d’art mural urbà. 
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Trobareu un model de sol·licitud a l’annex 1 d’aquest document. 

La comissió tècnica estudiarà cadascun dels casos i emetrà l’informe corresponent. 
En el cas favorable, l’ajuntament signarà un conveni amb la propietat de la paret per 
tal de regular les condicions de la disposició, amb la qual cosa la incorporació 
d’aquest mur quedarà aprovat per Ple de l’Ajuntament. 

Aquestes parets de titularitat particular aprovades per conveni passaran a formar part 
automàticament de l’inventari de parets anual. 

2.2.4. Fitxes 

Les fitxes de les parets que formen part del primer inventari queden recollides en 
l’annex 5 del Project G. A continuació una relació de les parets inicials que composen 
l’inventari: 

 

NÚM. DE 
REFERÈNCIA 

DENOMINACIÓ TITULARITAT TIPOLOGIA 

1 CCívic Molí de Vent Pública 
Especial 
interès 

2 CCívic La Collada-sis Camins Pública 
Especial 
interès 

4 CCívic La Geltrú Pública 
Especial 
interès 

5 Pas sota via C. Magdalena Miró Pública 
Especial 
interès 

6 Pas sota via Rambla Pirelli Pública 
Especial 
interès 

7 Pas sota via Av. Josep Coroleu Pública 
Especial 
interès 

9A, 9B, 9C, 9D Complex Esportiu Isaac Gálvez Pública Lliure 

10A, 10B, 10C, 
10D, 10E, 10F, 
10G, 10H, 10I 

Complex municipal de Futbol Pública Lliure 

11A, 11B, 11C Esportiu La Piscina Pública Lliure 

12A, 12B Casa del Mar Pública Lliure 

13A, 13B, 13C, 
13D 

Deixalleria Punt Net Pública Lliure 

14A, 14B, 14C Skate Park Pública Lliure 

15 A, 15B, 15C, 
15D, 15E, 15F 

Plaça dels Pobles d’Espanya Pública Lliure 

16A, 16B, 16C, 
16D, 16E, 16F 

Complex municipal de Futbol Pública Lliure 

17A, 17B, 17C, 
17D 

Torrent de Sant Joan Pública Lliure 

18A 
Mur d’accés a les pistes 
d’atletisme 

Pública Lliure 
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3.- REGLAMENT QUE REGULA EL PROJECTE ANOMENAT “PROJECT G: 
CATÀLEG DE MURS DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA REALITZACIÓ 

D’OBRES D’ART MURAL URBÀ” 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest reglament és establir el funcionament del catàleg de murs per a la 
realització d’obres d’art mural urbà a la ciutat en les parets designades per aquest ús.  

2. Definicions 

A efectes del present document, s’entén per grafit o pintura d’art mural tot missatge 
gràfic, sense ànim lucratiu ni publicitari, de configuració abstracta o representativa, 
aplicat sobre el mur com a suport creatiu amb la tècnica de l’aerografiat amb pots de 
pintura a pressió o altres tècniques pictòriques pròpies de la pintura mural (stencil o 
plantilles, tècniques mixtes, etc). 

3. Condicions per a la cessió de cadascuna de les tipologies de paret  

3.1.Condicions per a la cessió de parets a petició i les de titularitat no municipal 

3.1.1 Presentació de sol·licituds per pintar les parets a petició i les de titularitat no 
municipal 

Per pintar les parets que es demanen a petició i les de titularitat no municipal, caldrà 
entrar una instància a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o bé fer el tràmit en línia de la 
carpeta ciutadana. En aquesta sol·licitud s’especifica el número de referència de la 
paret requerida i la data amb l’horari de la seva actuació.  

No són inclosos en aquest procediment els permisos per a parets d’especial interès 
que es reserven, quan s’escaigui, per a concursos i exhibicions o murals amb 
temàtiques concretes, sempre amb la participació o a petició expressa de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

3.1.2.Documentació requerida: 

Instància de sol·licitud que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tindrà a disposició de 
totes les persones interessades. Per als sol·licitants menors d’edat, els pares o 
responsables legals hauran d’autoritzar la instància. No podran obtenir llicència els 
menors de 14 anys. 

 Fotocòpia del DNI/NIE del la persona sol·licitant. En cas de menors d’edat 
també la fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal. 

 Esbós a escala del grafit, en el qual s’apreciï de manera clara el seu 
contingut. S’especificaran també la gamma de colors de les diferents 
parts. 

3.1.3.Procediment per obtenir la llicència de les parets municipals a petició  

 La Regidoria de Joventut informarà a la persona sol·licitant que en el 
període de dues setmanes com a màxim se’l citarà per donar-li la 
resolució de la seva petició.  

 La Regidoria de Joventut, a efectes de compatibilitat amb els actes de la 
ciutat i per tal de vetllar pel bon compliment de l’ús d’aquests espais, 
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presentarà a la comissió d’activitats de la via pública la petició de 
realització del mural o grafit, juntament amb la documentació, per tal que 
aquesta comissió faci les orientacions pertinents en relació a l’afectació a 
la via pública. 

 La regidoria de Joventut citarà al jove per donar-li, si s’escau, la llicència 
per la realització del mural o grafit expedida per la Regidoria de Via 
Pública, juntament amb el present reglament sintetitzat (amb la referència 
del web on pot trobar el reglament complet).  

 En cas que manqui documentació o calgui fer alguna variació (en l’esbós, 
el dia o l’hora escollits per a la realització del grafit...), la Regidoria de 
Joventut citarà al jove per comunicar-li els canvis o les esmenes que cal 
fer per poder autoritzar la llicència. 

 A l’annex 3 s’adjunta un diagrama amb el circuit que segueix el 
procediment de sol·licitud i obtenció de llicència d’un mur a petició. 

3.1.4 Procediment per obtenir la llicència de les parets de titularitat no municipal: 

 La Regidoria de Joventut, informarà a la persona sol·licitant que en el 
període d’un mes com a màxim se’l citarà per donar-li la resolució de la 
seva petició.  

 La Regidoria de Joventut farà arribar al propietari l’esbós corresponent, 
per tal que pugui donar el seu vist-i-plau. La concessió o no dels permisos 
es regularà per normatives de rang superior (normatives d’urbanisme que 
afectin al lloc previst per realitzar el mural o grafit). 

 Un cop el propietari manifesti la seva conformitat, la Regidoria de Joventut 
presentarà la petició a la comissió d’activitats a la via pública. 

 La regidoria de Joventut citarà al jove per donar-li, si s’escau, la llicència 
per la realització del mural o grafit expedida per la Regidoria de Via 
Pública, juntament amb el present reglament sintetitzat (amb la referència 
del web on pot trobar el reglament complet). En cas que manqui 
documentació o calgui fer alguna variació (en l’esbós, el dia o l’hora 
escollits per a la realització del grafit...), la Regidoria de Joventut citarà al 
jove per comunicar-li els canvis o les esmenes que cal fer per poder 
autoritzar la llicència.  

 A l’annex 4 s’adjunta un diagrama amb el circuit que segueix el 
procediment de sol·licitud i obtenció de llicència d’un mur de titularitat no 
municipal. 

3.2. Concessió del permís 

 Les llicències seran personals, intransferibles, i estaran vinculades 
sempre a un document oficial d’identificació.  

 Els/les sol·licitants hauran de portar a sobre en el moment de l’execució 
del mural o grafit, algun document que els identifiqui i la còpia de la 
llicència municipal que els faciliti la Regidoria de Via Pública. En aquesta 
s’especificarà el termini per poder fer la pintada (si no es realitza durant 
aquest període s’entendrà que es renuncia a la mateixa). 
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 La persona autoritzada accedeix que la seva intervenció sigui 
fotografiada, exhibida en la pàgina web del projecte o que es pugui 
incloure en algun recull col·lectiu de les obres realitzades sense cap afany 
comercial. En aquest supòsit, es citarà l’autoria de la pintura mural o grafit.  

4. Condicions generals que hauran d’acomplir les pintures murals o grafits 

 S’autoritzaran les pintures murals o grafits que no siguin considerats 
ofensius o irrespectuosos per a les persones o les institucions, 
antidemocràtics o atemptatoris dels drets humans.  

 S’autoritzaran les pintures murals o grafits que no incloguin cap tipus de 
reclam ni al·lusions amb finalitat publicitària ni política ni religiosa. 

 No s’autoritzaran el plagi d’obres que pugui incórrer en delicte.  

 Les pintures murals o grafits arribaran a l’altura marcada per les 
característiques del mur. No s’autoritzaran els grafits que necessitin 
bastides o escales per pintar-los a no ser que sigui un mur d’especial 
interès i la intervenció ja s’hagi planificat tenint en compte la normativa 
d’aquestes bastides. 

 En el transcurs de la pintada, s’haurà de delimitar l'espai a fi de no afectar 
amb els esprais als vianants i/o altres béns de domini públic o dels 
particulars. Els sol·licitants seran els únics responsables en quan a 
l’utilització dels esprais i hauran de seguir les instruccions d'ús del 
fabricant, així com adoptar les mesures de prevenció de riscos que 
s'indiquin per l'esmentat fabricant, sense que l'ajuntament assumeixi cap 
responsabilitat al respecte. En  funció d'aquests riscos caldrà que adoptin 
les mesures de seguretat complementàries adients, tals com utilitzar 
ulleres protectores, guants de làtex, mascaretes,  etc.  

 Un cop acabada l’actuació, s’haurà de netejar l’espai circumdant i els 
residus produïts hauran de ser retirats i gestionats d’acord amb la 
normativa  medi ambiental corresponent.  

 Les parets habilitades tindran un distintiu per tal de ser identificades. Les 
plaques s’han de respectar i mantenir-se nétes.  

 Si es desitja, es pot pintar abans amb pintura plàstica la paret designada. 
La persona sol·licitant assumeix totes les despeses que se’n derivin.  

 En les parets autoritzades per pintar s’hauran de respectar les portes i 
finestres, si fos el cas. 

5. Sol·licituds 

El model de sol·licituds per a la incorporació d’una paret de titularitat no municipal al 
catàleg de mur es troba a l’annex 1 d’aquest Reglament.  

El model de sol·licituds per a la realització de grafits o pintures murals es troba a 
l’annex 2 d’aquest Reglament. 

També es pot realitzar aquests tràmits a través del portal de tràmits de la web 
municipal www.vilanova.cat. 
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6. Responsabilitats 

Seran responsables de les infraccions comeses segons les presents condicions, així 
com de les particulars que figurin a la llicència: 

 De forma solidària, les persones físiques o jurídiques que hagin sol·licitat la 
llicència. 

  De forma subsidiària, el titular dels drets reals de l’emplaçament del suport de 
l’art mural urbà que hagi prestat la seva conformitat.  

En tot cas, qualsevol responsabilitat que es pugui derivar del contingut o de qualsevol 
altre circumstància referida a la realització de les pintures murals o grafits autoritzats, 
recaurà sobre la persona o persones físiques o jurídiques que hagin sol·licitat la 
llicència. En els murs lliures, l’usuari accepta tota la responsabilitat sobre el contingut i 
la pràctica que realitza en aquests espais. 

En aquells casos que no es respectin les condicions d’aquest reglament o que mostrin 
comportaments incívics amb el mobiliari o els espais urbans, l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú es reserva el dret de denegar-los l’assignació d’espais durant el període d’1 
any, o en casos de reiteració, a adoptar aquesta denegació de forma permanent, 
sense prejudici de la potestat sancionadora oportuna segons sigui el cas. 

En tot allò que no estigui previst en aquest reglament, s’aplicarà allò que es derivi de 
l’aplicació de l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana i, en última instància, els 
criteris tècnics corresponents d’acord amb la normativa vigent.  

7. Disposició Final 

El present Reglament entrarà en vigor, una vegada aprovat definitivament, als quinze 
dies hàbils de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, i transcorregut el 
termini de comunicació a què es refereixen els art. 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
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ANNEX 1 SOL·LICITUD D’INCORPORACIÓ D’UNA PARET DE TITULARITAT NO 
MUNICIPAL AL CATÀLEG DE MURS 
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SOL·LICITUD D’INCORPORACIÓ D’UNA PARET DE TITULARITAT NO MUNICIPAL AL 
CATÀLEG DE MURS PER A LA REALITZACIÓ D’OBRES D’ART MURAL URBÀ 

 
 
DADES DEL PROPIETARI/ÀRIA DE LA PARET 
Nom i cognoms o Raó Social ____________________________________________, 
amb adreça a _________________________________________________________ de 
________________________________, CP  __________, telèfon _______________, 
correu electrònic _________________________________i DNI _________________,  
 
SOL·LICITO INCLOURE LA PARET DINS DEL CATÀLEG DE MURS PER A LA 
REALITZACIÓ D’OBRES D’ART MURAL URBÀ: 
 
Adreça: _____________________________________________________________ 
Tipus (façana particular, edifici, tanca perimetral,...) ___________________________ 
Mides (alçada x longitud):________________________________________________ 
Material (totxana, ciment...)_______________________________ 
Situació de la paret (plaça, vorera amb espai...) ______________________________ 
__________________________________________ 
Període de temps per a disposició de l’Ajuntament1: �___________________________ 
 
 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR: 
  Fotocòpia del NIF o CIF del sol·licitant.  
  Foto de la paret detallada anteriorment. 
  Acta de la comunitat de propietaris on s’autoritza el permís per a la realització d’art 
mural urbà 
 
 
 
 
Vilanova i la Geltrú, a _______  d  __________________de 20__ 
 
(signatura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, us informem que les dades personals facilitades per la persona interessada o el seu representant 
s’incorporaran i es tractaran en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la 
legislació vigent, mitjançant petició escrita adreçada a l’Oficina d’ Atenció Ciutadana (Plaça de la Vila núm. 8, 08800 
Vilanova i la Geltrú 
 

1 
Un cop estudiada la sol·licitud, en cas que l’informe de la comissió tècnica fos favorable, el propietari/ària signarà un 

conveni amb l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú per regular les condicions de la disposició. 
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ANNEX 2 SOL·LICITUD PER A LA REALITZACIÓ DE GRAFITS O PINTURES 
MURALS 
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SOL·LICITUD PER A LA REALIZACIÓ DE GRAFITS O PINTURES MURALS  
 
DADES DEL/LA SOL·LICITANT 
Nom i cognoms o Raó Social __________________________________________, amb 
adreça a ______________________________________________________________de 
___________________________, CP  __________, telèfon ____________________, 
correu electrònic ________________________________________________________ i 
DNI_________________________,  
 
SOL·LICITO LLICÈNCIA PER A REALITZAR UNA OBRA D’ART MURAL URBÀ 
Nom artístic o sobrenom (optatiu) __________________________________________ 
Número de referència1 __________________________________________________ 
Data: ____________________ Horari:______________________________________ 
És la primera vegada que sol·licito un mur?     SÍ       NO  
 
I EM COMPROMETO 
 A respectar el reglament d’ús2 (se’t lliurarà un resum d’aquest amb la llicència). 
 A no pintar en espais del municipi que no estiguin habilitats per a la pràctica de l’art 

mural urbà. 
 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR: 
  Fotocòpia del NIF o CIF del sol·licitant. En cas de ser menor d’edat també fotocòpia del  
DNI del tutor/a legal. 
  Esbós a escala del grafit especificant la gamma de colors que s’utilitzaran. 
 
Vilanova i la Geltrú, a _______  d  __________________de 20__ 
(signatura) 
 
 
 
 

MENOR D’EDAT 
NO PODRAN OBTENIR LLICÈNCIA ELS MENORS DE 14 ANYS. 
En/na ________________________________________ amb DNI __________________ 

autoritza com a tutor/a legal de ___________________________________________ a la 

realització del grafit o pintura mural. 

(Signatura del/la tutor/a legal) 
 

 
 
 
En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, us informem que les dades personals facilitades per la persona interessada o el seu representant 
s’incorporaran i es tractaran en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la 
legislació vigent, mitjançant petició escrita adreçada a l’Oficina d’ Atenció Ciutadana (Plaça de la Vila núm. 8, 08800 

Vilanova i la Geltrú). 

1El número de referència apareix en el catàleg de murs de Vilanova i la Geltrú per a la realització d’obres d’art mural urbà 
que es troba publicat a www.vilanova.cat/joves 
2El reglament d’ús complet per a la realització d’obres d’art mural urbà està publicat a www.vilanova.cat/joves.  
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ANNEX 3 PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA D’UN 
MUR A PETICIÓ 

 

 

 

 

 

 

 



S’INFORMA A LA 
COMISSIÓ D’ACTIVITATS QUE 

FARÀ LES ORIENTACIONS 
PERTINENTS 

ES CITA AL JOVE  
S’AUTORITZA 

ARRIBA A JOVENTUT 

INSTÀNCIA SOL·LICITANT  
UN MUR A PETICIÓ. 

ADJUNTANT ESBÓS I DOC 
SOL·LICITADA 

NO S’AUTORIT-
ZA 

CIRCUIT DELS MURS A PETICIÓ 

  

 

S’informa al jove que 2 
setmanes màxim se’l 
citarà des de Joventut 

Se li diuen 
les esmenes 
que hauria 

de fer 

Se li donarà 
el reglament 

d’ús i la 
llicència 

SILENCI 
ADMINISTRATIU 

NEGATIU 
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ANNEX 4 PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA D’UN 
MUR DE TITULAR NO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 



CIRCUIT DELS MURS DE TITULARITAT NO MUNICIPAL 

INSTÀNCIA SOL·LICITANT  
UN MUR NO MUNICIPAL. 
ADJUNTANT ESBÓS I DOC 

SOL·LICITADA 

ARRIBA A JOVENTUT 

S’ENVIA L’ESBÓS AL 
PROPIETARI 

DÓNA EL  
VIST-I-PLAU 

NO  
DÓNA EL  VIST-I-PLAU 

S’INFORMA A LA 
COMISSIÓ D’ACTIVITATS QUE 
FARÀ LES ORIENTACIONS PER-

TINENTS 

ES CITA AL JOVE S’AUTORITZA 
NO S’AUTORIT-

ZA 

 

S’informa al jove que 1 
mes màxim se’l citarà 

des de Joventut 

  

Se li diuen 
les esmenes 
que hauria 

de fer 

Se li donarà 
el reglament 

d’ús i la 
llicència 

SILENCI 
ADMINISTRATIU 

NEGATIU 
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4. CONVENI 

 
CONVENI REGULADOR DE LA CESSIÓ D'ÚS PRIVATIU TEMPORAL DE LA 

FAÇANA SITUADA AL CARRER ............................ PER A LA INCORPORACIÓ AL 
CATÀLEG DE MURS DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA REALITZACIÓ 

D'OBRES D'ART MURAL URBÀ  

 

Vilanova i la Geltrú, ..................................... 

REUNITS 

 

D'una banda la Sra. Blanca Albà i Pujol, regidora de Joventut, autoritzada per acord 
de Ple de la Corporació de data .........., assistits pel Secretari General, el Sr. Isidre 
Martí i Sardà. 

I per altra banda el/la Sr./Sra. ................................., en qualitat 
de ............................................... de l'immoble situat al carrer ...................................... 
de Vilanova i la Geltrú, autoritzada per acord per l'assemblea de propietaris del 
dia .................................. (en cas de comunitat de veïns). 

Reconeixent-se mútuament capacitat per a contractar i obligar-se per aquest conveni, 

 

MANIFESTEN 

 

I. Atès que l'Ordenança municipal de mesures per fomentar el civisme i la convivència 
a Vilanova i la Geltrú, publicada al BOPB el 2 de febrer de 2015, vol contribuir a 
enriquir i millorar la vida en comunitat a la nostra ciutat, tot fomentant el seu caràcter 
de societat democràtica, plural, oberta i respectuosa amb l'objectiu principal de 
preservar l'espai públic i privat on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat 
les seves activitats de lliure circulació, d'oci, de trobada i esbarjo, amb ple respecte a 
la dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat d'expressions i de formes de vida 
diverses existents a la ciutat. 

II. Atès que hi ha una diferenciació entre l'art mural urbà, que es defineix com una 
manifestació artística que té per marc conceptual el carrer, la provisionalitat de l'obra, 
l'esperit crític o estètic, la composició plàstica, la reivindicació d'un estil de vida i a una 
cultura associades sovint amb l'etapa vital de la joventut.  

III. Atès que el Pla Local de Joventut 2012-2016 i l'ordenança del punt primer 
expressen la voluntat de l'Ajuntament de normalitzar, promoure l'expressió artística en 
l'espai públic i obrir-la a tot el jovent i al públic en general. 

IV. Atès que dins el Catàleg de murs de Vilanova i la Geltrú per a la realització d'obres 
d'Art Mural urbà es classifiquen els murs en tres tipologies essent la tipologia "parets 
a petició" o “d’especial interès” i, concretament "parets de titularitat no municipal" 
objecte d'aquest conveni. 
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CLÀUSULES 

 

Clàusula 1: OBJECTE I DEFINICIÓ 

L'objecte d'aquest conveni és regular la cessió d'ús privatiu a la façana situada al 
carrer ..................... de Vilanova i la Geltrú per a la incorporació al Catàleg de Murs de 
Vilanova i la Geltrú per a la realització d'obres d'art mural urbà, amb les coordenades 
GPS següents: x:........................ y:......................... i amb una llargada 
de ....................... m i l'alçada de ..................... m (a l'annex consta una fotografia de 
la façana cedida). 

 

Clàusula 2: INICI I DURADA DE LA CESSIÓ  

Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i tindrà una vigència 
d'un any, prorrogable any rere any. 

No obstant, qualsevol de les parts podrà donar-lo per finalitzat preavisant a l'altra amb 
una antel·lació mínima de tres mesos, mantenint-se els acords específics sobre 
projectes o activitats que puguin estar en marxa, la vigència dels quals i causes de 
finalització es fixaran a les clàusules següents. 

 

Clàusula 3: OBLIGACIONS i DRETS DEL/LA PROPIETARI/PROPIETÀRIA DE 
L'IMMOBLE O GESTOR DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS (ENDAVANT 

PERSONA INTERESSADA) 

Les obligacions i drets de la persona interessada amb la cessió seran les següents: 

 Haver sol·licitat a l'Ajuntament la voluntat de cedir el pany de paret concret de la 
seva propietat per a la realització d’una obra d’art mural urbà. 

 Participar conjuntament amb l’Ajuntament en la validació de l’esborrany de 
l’obra proposada per l’artista. 

 Permetre a la persona artista la realització de la seva obra a l'espai delimitat en 
aquesta cessió. 

 Autoritzar a l'Ajuntament a poder difondre les imatges fotogràfiques i/o 
enregistraments de vídeo que es facin de les obres. 

 Assumir tota la responsabilitat civil derivada de l'activitat objecte d'aquest 
conveni. 

 En cas de preavís de finalització del present conveni es compromet a mantenir 
l'activitat programada de pintura d'art mural llevat dels casos de causes 
sobrevingudes o de força major. 

 Un cop finalitzat aquest conveni caldrà retornar la paret al seu color original 
d'acord allò que estableix la normativa del Pla General sense dret a exigir 
qualsevol reparació de la paret més enllà d'esborrar el mural i únicament l'espai 
concert de la superfície dedicada a aquesta activitat. 
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Clàusula 4: OBLIGACIONS I DRETS DE L'AJUNTAMENT 

Els drets i obligacions de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú pel que fa a la cessió d'ús 
privatiu de la façana/paret de la persona interessada són: 

 Vetllar perquè la façana compleixi tots els requisits en matèria de seguretat 
ciutadana per al seu ús com a mur per a la realització d'obres d'art urbà essent la 
signatura d'aquest conveni una declaració de la persona interessada que 
compleix aquests requisits, reservant-se l'Ajuntament la facultat d’inspeccionar-
lo. 

 Incorporar la façana al Catàleg de Murs de Vilanova i la Geltrú per a la realització 
d'obres d'art mural urbà i autoritzar el seu ús per a obres d'aquest tipus. 

 Vetllar pel compliment del Reglament d'ús del Catàleg de Murs per a la 
realització d'obres d'art mural a la façana objecte d'aquest conveni. 

 Consensuar amb la persona interessada la idoneïtat de la proposta presentada 
per l'artista concreta del mural. 

 Retirar del Catàleg de Murs per a la realització d'obres d'art mural en qualsevol 
moment si es detecta que no compleix amb els requisits de seguretat ciutadana 
per realitzar art mural. 

 Un cop finalitzat el present conveni, l'Ajuntament es compromet a pintar 
únicament de l’espai cedit per a l'art mural i retornar-la al color original segons la 
normativa del Pla General sense realitzar cap altra intervenció en aquest espai. 

 

Clàusula 5: COORDINACIÓ ENTRE LA PERSONA INTERESSADA I 

L'AJUNTAMENT PEL SEGUIMENT DEL CONVENI 

Es crearà una comissió tècnica que farà un seguiment del compliment del present 
conveni. 

 

Clàusula 6: EXTINCIÓ DEL CONVENI 

Aquest conveni es pot extingir per les causes següents: 

a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 

b) Per resolució, d'acord amb la Clàusula 2. 

c) Per avinença de les parts signatàries. 

d) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis administratius. 

e) Per força major. 

 

Clàusula 7: PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

Ambdues parts s'obliguen a complir, en referència amb l'objecte del present conveni, la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, i la resta de normativa vigent en aquesta matèria. 
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Clàusula 8: JURISDICCIÓ COMPETENT 

La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

 

Clàusula 9: MARC LEGAL 

Les clàusules integrants d'aquest instrument, juntament amb la Normativa General 
anteriorment esmentada, constitueixen la llei del present conveni. 

 

I en prova de conformitat ho firmen per triplicat exemplar i a un sol efecte a la ciutat i 
data designades a l'encapçalament. 

 

 

 

 

Blanca Albà i Pujol     Isidre Martí Sardà 

Regidora de Joventut    Secretari 

 

 

 

 

La persona interessada 
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5. VALORACIÓ ECONÒMICA 

 

Les despeses inicialment previstes en projecte per a l’any 2015: 

 

 Presentació del Project G 

 Difusió 

 Concurs Logotip 

 Plaques de senyalització dels espais destinats a art mural urbà 

 Compra d’esprais per a actuacions en espais d’interès especial 

 Pintura de restauració d’espais municipals 

 Adequació d’espais periurbans per facilitar la pràctica d’art mural urbà i evitar 
riscos innecessaris 

 

TOTAL DESPESA PREVISTA:        4.000 € 

Partida pressupostària: 09.3276.22799 Projectes i activitats 
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ANNEX 5: INVENTARI DE PARETS 



 
INVENTARI 

DE PARETS 
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PROJECT  G Catàleg de murs de Vilanova i la Geltrú  

 

INVENTARI DE LES PARETS INCLOSES EN EL CÀTALEG DE MURS 

  

FITXES 

NÚM. DE REFERÈNCIA DENOMINACIÓ TITULARITAT TIPOLOGIA 

1 CCívic Molí de Vent Pública Especial interès 

2 CCívic La Collada-Sis Camins Pública Especial interès 

4 CCívic La Geltrú Pública Especial interès 

5 Pas sota via C. Magdalena Miró Pública Especial interès 

6 Pas sota via Rambla Pirelli Pública Especial interès 

7 Pas sota via Av. Josep Coroleu Pública Especial interès 

9A, 9B, 9C, 9D Complex Esportiu Isaac Gálvez Pública Lliure 

10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 
10G, 10H, 10I 

Complex municipal de Futbol Pública Lliure 

11A, 11B, 11C Esportiu La Piscina Pública Lliure 

12A, 12B Casa del Mar Pública Lliure 

13A, 13B, 13C, 13D Deixalleria Punt Net Pública Lliure 

14A, 14B, 14C Skate Park Pública Lliure 

15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F Plaça dels Pobles d’Espanya Pública Lliure 

16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 16F Complex municipal de Futbol Pública Lliure 

17A, 17B, 17C, 17D Torrent de Sant Joan Pública Lliure 

18A Mur d’accés a les pistes d’atletisme Pública Lliure 
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NÚMERO DE REFERÈNCIA 1 

DENOMINACIÓ CENTRE CÍVIC DEL MOLÍ DE VENT 

TITULARITAT PÚBLICA 

ADREÇA C. DE L’AIGUA 203 – 205 (la façana del darrera) 

COORDENADES GPS 41º13’12.4”N 1º42’37.8”E 

MIDES (alçada x longitud) 2,50 x 14m 

MATERIAL MONOCAPA 

SITUACIÓ DE LA PARET TURONET, A PROP D’UNA BAIXADA 

TIPOLOGIA D’ESPECIAL INTERÈS 

OBSERVACIONS   
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NÚMERO DE REFERÈNCIA 2 

DENOMINACIÓ CENTRE CÍVIC DE LA COLLADA – SIS CAMINS 

TITULARITAT PÚBLICA 

ADREÇA C. DE LA TURBINA, 19 

COORDENADES GPS 41º13’32.9”N 1º41’43.3”E 

MIDES (alçada x longitud) 2,20 X 11m 

MATERIAL FORMIGÓ 

SITUACIÓ DE LA PARET VORERA AMB ESPAI 

TIPOLOGIA D’ESPECIAL INTERÈS 

OBSERVACIONS   
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NÚMERO DE REFERÈNCIA 4 

DENOMINACIÓ CENTRE CÍVIC DE LA GELTRÚ 

TITULARITAT PÚBLICA 

ADREÇA PL. DE L’ASSOCIACIÓ D’ALUMNES OBRERS, 1 (dos murs interiors de la plaça) 

COORDENADES GPS 41º13’30.5”N 1º43’52.6”E 

MIDES (alçada x longitud) 2,50 x 24m + 2 x 21m 

MATERIAL FORMIGÓ 

SITUACIÓ DE LA PARET ESPAI SENSE CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

TIPOLOGIA D’ESPECIAL INTERÈS 

OBSERVACIONS   
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NÚMERO DE REFERÈNCIA 5 

DENOMINACIÓ PAS SOTA VIA MAGDALENA MIRÓ 

TITULARITAT PÚBLICA 

ADREÇA C. DE MAGDALENA MIRÓ, 29 - 33 (les parets del pas de vianants) 

COORDENADES GPS 41º13’09.5”N 1º43’41.3”E 

MIDES (alçada x longitud) 2,50 x 35m 

MATERIAL MORTER 

SITUACIÓ DE LA PARET PASSADÍS DEL PAS DE VIANANTS 

TIPOLOGIA D’ESPECIAL INTERÈS 

OBSERVACIONS EN ALGUN PUNT LA PARET ESTÀ DETERIORADA 



Plaça de la Vila, 11 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 36 

PROJECT  G Catàleg de murs de Vilanova i la Geltrú  

 

    

NÚMERO DE REFERÈNCIA 6 

DENOMINACIÓ PAS SOTA VIA RAMBLA PIRELLI 

TITULARITAT PÚBLICA 

ADREÇA RBLA PIRELLI, 54 (les parets del pas de vianants) 

COORDENADES GPS 41º13’06.8”N 1º43’31.5”E 

MIDES (alçada x longitud) 2,50 x 125 m 

MATERIAL FORMIGÓ 

SITUACIÓ DE LA PARET VORERA AMB ESPAI 

TIPOLOGIA D’ESPECIAL INTERÈS 

OBSERVACIONS   
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NÚMERO DE REFERÈNCIA 7 

DENOMINACIÓ PAS SOTA VIA JOSEP COROLEU 

TITULARITAT PÚBLICA 

ADREÇA C. DE JOSEP COROLEU, 157 (les parets del pas de vianants) 

COORDENADES GPS 41º13’03.6”N 1º43’21.6”E 

MIDES (alçada x longitud) 2,50 x 130m 

MATERIAL FORMIGÓ 

SITUACIÓ DE LA PARET PASSADÍSSOS DEL PAS DE VIANANTS 

TIPOLOGIA D’ESPECIAL INTERÈS 

OBSERVACIONS   
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NÚMERO DE REFERÈNCIA 9A, 9B, 9C, 9D 

DENOMINACIÓ COMPLEX ESPORTIU ISAAC GÁLVEZ 

TITULARITAT PÚBLICA 

ADREÇA RONDA IBÈRICA, 66 (la façana que dóna a la Rbla Sant Jordi) 

COORDENADES GPS 41º13’52.6”N 1º43’49.0”E 

MIDES (alçada x longitud) 2 x 52m 

MATERIAL TOTXANA 

SITUACIÓ DE LA PARET VORERA AMB ESPAI 

TIPOLOGIA LLIURE 

PERÍODE D’ASSIGNACIÓ  

OBSERVACIONS TÉ FINESTRES QUE S’HAN DE RESPECTAR 
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NÚMERO DE REFERÈNCIA 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 10G, 10H, 10I 

DENOMINACIÓ COMPLEX MUNICIPAL DE FUTBOL 

TITULARITAT PÚBLICA 

ADREÇA RBLA SANT JORDI, S/N (la façana de la Rbla dels Països Catalans) 

COORDENADES GPS 41ª14’02.4”N 1º43’49.1”E 

MIDES (alçada x longitud) 2,10 x 116m 

MATERIAL FORMIGÓ 

SITUACIÓ DE LA PARET ESPAI AMB GESPA 

TIPOLOGIA LLIURE 

PERÍODE D’ASSIGNACIÓ  

OBSERVACIONS   
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NÚMERO DE REFERÈNCIA 11A, 11B, 11C 

DENOMINACIÓ ESPORTIU LA PISCINA 

TITULARITAT PÚBLICA 

ADREÇA C. JOSEP COROLEU, 84  (la façana del carrer Greco) 

COORDENADES GPS 41º13’16.1”N 1º43’08.0”E 

MIDES (alçada x longitud) 2,50 x 24m 

MATERIAL COTEGRAN 

SITUACIÓ DE LA PARET VORERA AMB ESPAI 

TIPOLOGIA LLIURE 

PERÍODE D’ASSIGNACIÓ  

OBSERVACIONS   
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NÚMERO DE REFERÈNCIA 12A, 12B 

DENOMINACIÓ CASA DEL MAR 

TITULARITAT PÚBLICA 

ADREÇA PG MARÍTIM, 63  (la façana del darrera) 

COORDENADES GPS 41º12’59.6”N 1º48.1”E 

MIDES (alçada x longitud) 2,50 x 8m + 2,50 x 8m 

MATERIAL CIMENT 

SITUACIÓ DE LA PARET CARRERÓ SENSE CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

TIPOLOGIA LLIURE 

PERÍODE D’ASSIGNACIÓ  

OBSERVACIONS   
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NÚMERO DE REFERÈNCIA 13A, 13B, 13C, 13D 

DENOMINACIÓ DEIXALLERIA PUNT NET 

TITULARITAT PÚBLICA 

ADREÇA RONDA EUROPA, 12 

COORDENADES GPS 41º13’14.2”N 1º44’19.9”E 

MIDES (alçada x longitud) 2 x 24m + 2,15 x 20m 

MATERIAL BLOCS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 

SITUACIÓ DE LA PARET VORERA AMB ESPAI 

TIPOLOGIA LLIURE 

PERÍODE D’ASSIGNACIÓ  

OBSERVACIONS   
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NÚMERO DE REFERÈNCIA 14A, 14B, 14C 

DENOMINACIÓ SKATE PARK 

TITULARITAT PÚBLICA 

ADREÇA RBLA. SANT JORDI, S/N 

COORDENADES GPS 41º13’58.9”N 1º43’46.4”E 

MIDES (alçada x longitud) 2,20 x 16m + 2,20 x 11m + 2,20 x 16m 

MATERIAL CIMENT 

SITUACIÓ DE LA PARET ESPAI SENSE CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

TIPOLOGIA LLIURE 

OBSERVACIONS   
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NÚMERO DE REFERÈNCIA 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F 

DENOMINACIÓ PLAÇA POBLES D’ESPANYA 

TITULARITAT PÚBLICA 

ADREÇA PL. POBLES D’ESPANYA (les parets de l’interior) 

COORDENADES GPS 41º13’17.7”N 1º43’18.4”E 

MIDES (alçada x longitud) 2 x 60m 

MATERIAL CIMENT 

SITUACIÓ DE LA PARET PLAÇA 

TIPOLOGIA LLIURE 

OBSERVACIONS   
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NÚMERO DE REFERÈNCIA 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 16F 

DENOMINACIÓ COMPLEX MUNICIPAL DE FUTBOL 

TITULARITAT PÚBLICA 

ADREÇA RBLA. DE SANT JORDI, S/N (la paret que dóna al darrera del CEM Parc del Garraf) 

COORDENADES GPS 41º13’54.6”N 1º43’55.9”E 

MIDES (alçada x longitud) 2 x 76m 

MATERIAL FORMIGÓ 

SITUACIÓ DE LA PARET ESPAI AMB GESPA 

TIPOLOGIA LLIURE 

OBSERVACIONS   
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NÚMERO DE REFERÈNCIA 17A, 17B, 17C, 17D 

DENOMINACIÓ TORRENT DE SANT JOAN 

TITULARITAT PÚBLICA 

ADREÇA TORRENT DE SANT JOAN ENTRE C. D’OLÈRDOLA I AV. DE CUBELLES 

COORDENADES GPS 41º13’10.5”N 1º42’53.6”E 

MIDES (alçada x longitud) 2,50 X 41m + 2,50 X 15m 

MATERIAL FORMIGÓ 

SITUACIÓ DE LA PARET TERRENY IRREGULAR 

TIPOLOGIA LLIURE 

OBSERVACIONS CALDRIA TREURE HERBES DEL TERRA I LA PARET 
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NÚMERO DE REFERÈNCIA 18A 

DENOMINACIÓ MUR D’ACCÉS A LES PISTES D’ATLETISME 

TITULARITAT PÚBLICA 

ADREÇA TORRENT DE LA PIERA, RONDA IBÈRICA 

COORDENADES GPS 41º23’14.31”N 1º73’38.75”E 

MIDES (alçada x longitud) 2,50 X 11,5 m  

MATERIAL FORMIGÓ 

SITUACIÓ DE LA PARET TERRENY IRREGULAR 

TIPOLOGIA LLIURE 

OBSERVACIONS  


