Bases reguladores de la Borsa de vivendes per a intervencions murals al concurs
Cromàpica- Festival de Pintura Mural
L’objectiu es crear una borsa de propietaris/es de vivendes o comunitats de veïns i
veïnes, que ofereixen l’edifici complet, façanes o mitgeres dels edificis per a fer una
intervenció mural en el concurs del CromàPica- Festival de Pintura Mural, que es fa
anualment en el municipi de Picassent.
La convocatòria del concurs CromàPica recull que la temàtica del concurs és lliure, ara bé
estaran exclosos de participar els esbossos que constitueixen apologia de la violència,
contingut racista, sexista ,obscè, xenòfob o de qualsevol índole que atén-te contra els
drets humans.
La convocatòria de la borsa de vivendes es oberta, i en cap cas caduca la sol·licitud
quedant els edificis presentats com a candidats a ser intervinguts en qualsevol de les
edicions del festival de Pintura Mural CromàPica, de forma indefinida.
En qualsevol moment es pot revocar aquesta cessió. Per a donar-se de baixa d’aquesta
borsa han de presentar una instància per Registre general, a l’OAC, manifestant la
voluntat de donar-se de baixa d’aquesta borsa, aportant en cada cas:
Propietaris de vivenda: fotocopia de dni del/la sol·licitant.
Comunitats de propietaris/es: còpia de l’acta que manifesta l’acord de la comunitat
de donar-se de baixa en esta borsa.

Requisits mínims dels murs per:
-

Es pot presentar qualsevol edifici del terme de Picassent.

-

Els edificis que manifesten interès en participar hauran de tenir una grandària
mínima de planta baixa i primer pis.

Les vivendes de particulars o finques que vulguen participar en aquest festival anual, han
de presentar la següent documentació:

1- Sol·licitud d’inscripció a la borsa de vivendes per a intervencions
murals al concurs CromàPica- Festival de Pintura Mural.(inclou acceptació de
condicions de selecció, d’ús de les dades, ...).
2- Document acreditatiu de la propietat de la vivenda / edifici:
- Si es una vivenda particular, pot aportar qualsevol dels següents documents:
1. Còpia de les escriptura de la Vivenda
2. Nota simple del registre de la propietat.
3. Últim rebut de l’IBI pagat
- Si es una comunitat de Propietaris, l’acta amb l’acord de conformitat dels
mateixos, signat pel president de la Comunitat.

La documentació es presentarà per registre general al l’OAC (Oficina d’atenció al
Ciutadà de Picassent)
Registro General de entrada, Oficina de Atención al Ciudadano.
Plaza del Ayuntamiento, 2- 46220 Picassent (Valencia)
Horari de dilluns a dijous de 9’00h a 14’00h de 16’00h a 17’45h
Divendres:de 9’00h a 14’00h
-

La ubicació de cada intervenció mural serà decidida per l’organització del festival
una vegada haja fallat el jurat del concurs CromàPica, tenint en compte els
següents criteris:

-Visibilitat del mur.
-Proximitat a altres murs pintats en anys anteriors
-Les condicions arquitectòniques per a poder fer un intervenció de qualitat. (mur llis,
accessibilitat...)
-Es valoraran zones o barris de la població més degradats a nivell arquitectònic, per
ser construccions més antigues.
- Altres característiques que consideren importants l’organització del festival. (formada
pel Tècnic de Joventut i el Regidor de Cultura Joventut, comunicació i participació
Ciutadana.)
La resolució de l’organització del festival, serà comunicada als i les propietàries o
presidents/es de comunitats de veïnes/ins, com a mínim, amb 15 dies d’antelació,

aportant els documents de cessió i informació de les dates
d’intervenció, instal·lacions necessàries i qualsevol altra informació que requerisca.
La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació integra dels requisits que es
detallen.

Picassent, 2 de febrer de 2018

SOL·LICITUD BORSA DE VIVENDES PREMIS PINTURA MURAL PICASSENT

DADES DEL SOL·LICITANT
NOM:………………………………………………………COGNOMS……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….……. DNI……………………………………………………….
ADREÇA:………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mòbil: .................................Correu electrònic:…………………………………………………………………..……….....

DECLARE QUE:
Sóc propietari

President/a de la comunitat de veins i veïnes.

I estic d’acord en les condicions d’accés, així com els criteris de tria que marquen les bases de la
“Borsa de vivendes per a intervencions murals al concurs Cromàpica- Festival de Pintura Mural” i
per a que s’inicie el procediment per a incloure la vivenda situada a la següent
adreça..................................................................................................... i que a més acompleix en
tots els requisits.

Adjunte la següent documentació:
1. Sol·licitud d’inscripció a la borsa de vivendes per a intervencions murals al concurs
CromàPica- Festival de Pintura Mural.
2. Document acreditatiu de la propietat de la vivenda / edifici que s’inclou a la borsa:
- Si es una vivenda particular (marque la que es vaja a presentar)
Copia de l’Escriptura de la vivenda.
Copia simple del Registre de la Propietat.
Últim rebut de l’IBI
- Si es una comunitat de Propietaris, l’acord de conformitat dels mateixos, signat pel
president de la Comunitat.

DADES DE LA VIVENDA
Adreça:.................................................................................................................................................
Any de construcció: .........................Nº altures i alçada: .....................................................................
Descripció de la superfície: (Estat general de conservació, elements a tindre en compte com
faroles, senyals, balconades, ... )
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Picassent, …………………. de ………………………………………. de............

(Nom i signatura del sol·licitant)123

1

.- Amb la signatura d’este document la persona sol·licitant accepta les bases de la Borsa de vivendes per a intervencions murals al concurs CromàPica-

Festival Pintura mural de Picassent
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Les dades que vostè ens facilita s’incorporen a fitxers que s’utilitzaran per a fins municipals i els específics d’aquest servei, no se cediran a terceres
persones, excepte per obligacions legals i a altres administracions publiques que siguen les destinatàries del tractament. Per tal d’exercir els seues drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, s’ha de dirigir per escrit a l’Ajuntament de Picassent, plaça de l’Ajuntament, 19 – 46220 Picassent (València)
tot i adjuntant una fotocòpia del DNI o equivalència.
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Amb la signatura d’aquest document el propietari de l’immoble o la Comunitat de veïns, cedeixen el mur presentat a l’Ajuntament de Picassent per a la

seua utilització en aquest Festival, Concurs de Pintura Mural d’acord als criteris de la Organització del Festival, per a la selecció dels esbossos més adients
per a cada Mur, acceptant així les pintures que en ells se pinten.

