
CONCURS PER A LA DECORACIÓ DELS MURS DE L’APARCAMENT DE 
L’EDIFICI DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

Amb  motiu  de  la  remodelació  de  l’entorn  de  l’aparcament  de  l’edifici  del 
Rectorat  de  la  Universitat  de  Lleida,  l’Ajuntament  de  Lleida,  mitjançant  la 
Regidoria  d’Urbanisme,  convoca  un  concurs  per  a  la  decoració  artística 
mitjançant la tècnica del mural dels murs d’aquest espai.  

El concurs es portarà a terme seguint les següents bases:

BASES

PARTICIPANTS:
Podran participar en aquest  concurs totes aquelles persones de la  ciutat de 
Lleida  majors  d’edat. La inscripció podrà ser a  nivell  individual  o  col·lectiu 
(màxim 4 persones per grup). 

INSCRIPCIONS: 
• La inscripció és gratuïta.

• Els participants hauran de presentar en un sobre tancat (el qual 
portarà el títol del projecte escrit a la part exterior) la següent 
documentació:

 Fitxa d'inscripció 
 Fotomuntatge amb la proposta artística que es 

presenta.
 Pressupost del material necessari per a la 

realització dels murals.
 Full on es faci constar l’experiència (en cas de tenir-

ne) en treballs similars de murals i graffitis (adjuntar 
fotografies d’altres murals que hagueu pintat)

• La inscripció haurà de fer-se personalment abans del dimarts 15 
d’abril de 2008 (inclòs), portant tota la documentació en un sobre 
tancat a:

CENTRE MUNICIPAL D’INICIATIVES JUVENILS-CALIDOSCOPI
Av. Pius XII, s/n. (cantonada amb Cardenal Cisneros)
25003 LLEIDA
Horari: de dilluns a divendres de 16 a 21 h.
Indicant en el sobre: Concurs murals pàrquing del Rectorat 
de l’UdL.

TEMÀTICA DELS PROJECTES:
Els projectes presentats hauran de tenir com a temàtica  la realitat i la vida 
universitària a la ciutat de Lleida. 

MIDES DE LA PARET  QUE ES PINTARÀ:



Es tracta de dos trams de mur diferenciats: un de 101,50 metres lineals (ubicat 
al carrer Maragall) i un altre de 153 metres lineals (al carrer Ramon i Cajal), les 
alçades dels quals són diverses i oscil·len entre els 0,17 i els 2,57 metres. 
La superfície total a pintar seran 700 m2.
Es  proporcionarà als  interessats  a  participar  en aquest  concurs un plànol  a 
escala 1/500 per a què es puguin fer a la idea de la distribució dels trams de 
mur i les seves mides.

FOTOMUNTATGES:
Els participants hauran de presentar la proposta artística en un fotomuntatge el 
més realista possible amb el resultat final. 

CONDICIONS TÈCNIQUES:
L’autor o autors hauran d’utilitzar la tècnica del mural.

Els  materials que hauran d’utilitzar-se seran la pintura plàstica, els esprais i 
altres materials  similars  que  tinguin  gran resistència  a  les  inclemències  del 
temps atmosfèric.

L’autor o autors comptaran amb un pressupost màxim de 3.000 euros per a la 
compra de materials  necessaris per a la realització del projecte (IVA inclòs). 
Aquesta despesa serà assumida directament per l’Ajuntament de Lleida.

A fi i efecte d’accelerar el procés d’execució dels murals, l’Ajuntament es farà 
càrrec dels treballs de preparació de les parets realitzant les tasques de pintura 
de les bases seguint les indicacions dels autors.

Els  participants  en  el  concurs  hauran  d’adjuntar  una  relació  del  material 
necessari el més detallada possible per a la realització del graffiti (descripció, 
colors, quantitats, etc...). 

REALITZACIÓ DEL GRAFFITI:
El projecte guanyador haurà de realitzar-se en el  període d’un mes com a 
màxim que començarà a comptar en quan es faci l’adjudicació al mural 
guanyador. 

L’Ajuntament de Lleida facilitarà un permís als autors per a que puguin realitzar 
les tasques sense cap problema legal.

PREMI:
El guanyador o guanyadors percebran un premi econòmic de 1.500 € sotmès a 
l’Impost sobre la renda de les persones físiques, o a l’Impost de societats en cas 
de persones jurídiques, segons la legislació vigent.

En el seu moment es comunicarà als guanyadors els dia i hora del lliurament del 
premi. 

JURAT:
El Jurat serà l’encarregat d’escollir el fotomuntatge guanyador i estarà integrat 
per:

-La Regidora d’Urbanisme i el regidor de Joventut de La Paeria.



-Un representant de la Universitat de Lleida.
-Un representant de l’Escola Municipal de Belles Arts.
-2 Tècnics Municipals.

 
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ:

• La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes 
bases. 

• L’organització es compromet a no utilitzar les dades personals dels autors 
fora de l’ús exclusiu del concurs.

• Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases serà resolta de forma 
inapel·lable pel jurat.



FITXA D'INSCRIPCIÓ 

NOM DEL PROJECTE:

PARTICIPANTS 

Component 1    i 
Responsable del 
grup
Nom i cognoms

Data de 
naixement
Adreça

Població Codi postal

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Correu electrònic

Component 2
Nom i cognoms

Data de 
naixement
Adreça

Població Codi postal

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Correu electrònic

Component 3
Nom i cognoms

Data de 
naixement
Adreça



Població Codi postal

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Correu electrònic

Component 4
Nom i cognoms

Data de 
naixement
Adreça

Població Codi postal

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Correu electrònic

Signatures.

Els sotasignants es fan responsables que les dades facilitades són verídiques i 
assumeixen les responsabilitats que se’n puguin derivar en el procés de selecció 
del graffiti guanyador.
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