
NORMES PER A LA UTILITZACIÓ D’ESPAIS PÚBLICS ART URBÀ JOVE – GRAFIT LLIURE

1. Els espais públics ART URBÀ JOVE – GRAFIT LLIURE són aquells que apareixen catalogats en el web
municipal  (https://arturbajove.castello.es  apartat  DISCIPLINES  ARTÍSTIQUES  >  GRAFIT  >  ESPAIS
LLIURES). 

Els  espais  públics ART URBÀ JOVE -  GRAFIT LLIURE poden ser  utilitzats  per qualsevol  persona que
desitge realitzar un grafit sense necessitat de sol·licitud prèvia, tenint en compte el compliment d’aquestes
normes.

2. La utilització dels espais públics ART URBÀ JOVE GRAFIT LLIURE  no generarà drets d’autor/a sobre els
grafits realitzats, atés que aquests espais es repintaran periòdicament amb l’objectiu de poder ser utilitzats
novament. No obstant això, l’Ajuntament de Castelló de la Plana podrà conservar, pel període que crega
oportú, aquells grafits que per la seua qualitat artística i/o tècnica d’execució siguen mereixedors de la seua
conservació.

3. El grafit ha de ser una obra original de l’artista i, per tant, queda prohibida la còpia o plagi d’obres.

4. Les persones grafiteres hauran d’utilitzar els equips de protecció necessaris (màscares, guants, etc.).

5. L’Ajuntament de Castelló de la Plana no es farà responsable dels accidents, danys, lesions o qualsevol altre
perjudici que es puguen produir en ocasió de l’activitat sol·licitada. 

6. Queda prohibida la realització de qualsevol grafit que incite o fomente la violència, el racisme, la xenofòbia i
qualsevol altra forma de discriminació o que atempte contra la dignitat humana; tampoc es podran realitzar
grafits de caràcter polític i/o religiós.

7. Únicament es podran realitzar els grafits dins dels espais autoritzats. La persona grafitera serà responsable
de la preparació de l’espai per a realitzar el  grafit  i  prendrà les mesures necessàries per a protegir  de
possibles danys els espais limítrofs (voreres, grafits d’altres artistes, mobiliari urbà, vehicles, etc.). A més,
delimitarà l’espai per a evitar afeccions a vianants. De la mateixa manera, en finalitzar realitzarà les tasques
de neteja necessàries i de recollida de residus generats a fi de deixar en les millors condicions possibles els
espais utilitzats.

8. Una vegada finalitzat el grafit,  la persona grafitera podrà enviar una foto del grafit  a l'adreça electrònica
oficinasinformacionjuvenil@castello.es especificant el nom de l’autor/a i el lloc de realització. 

9. L’Ajuntament  de Castelló  de  la  Plana  es reserva el  dret  a  divulgar  o  difondre els  grafits  públicament  i
reproduir-los en part o en la seua totalitat, sense que per això els autors/es, a qui se’ls reconeix la propietat
intel·lectual dels grafits, meriten cap dret.

10. Per a tot allò que no preveuen aquestes normes, resultarà d’aplicació l’Ordenança Municipal de Convivència
Ciutadana de Castelló de la Plana, aprovada en data 25 de setembre de 2008 i modificada en data 30 de
març de 2012, en vigor, així com totes les altres normes de caràcter general o procedimental que siguen
aplicables.                                                                          
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