
MODEL ELABORACIÓ PROPOSTES TAULES DE TREBALL.

PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS.

PROPOSTA 21

QUÈ? Descripció de la proposta. Accions/actuacions concretes.

“BENICARLÓ POSA’T GUAPO”.
Museu  Urbà  (concursos  de  pintures  murals  per  a  parets  mitgeres),  Pla  Municipal
d’Embelliment d’edificis i solars.

La proposta va en dos línees d’actuació:
1. Impulsar un PLA MUNICIPAL D'EMBELLIMENT, pel qual, prèvia detecció i catalogació de les

anomalies urbanes, com per exemple:
-Edificacions deteriorades, mal conservades o en estat ruïnós.
-Solars urbans o residuals, en estat d’abandonament, sense manteniment ni tanca.
-  Grans  murs  mitgers  vistos  per  la  demolició  d'edificacions,  o  sense  revestir  i  que
produeixen una imatge de degradació.

2. Recuperar  les  parets  mitgeres  que  avui  dia  presenten un destacat  impacte  visual,   per
construir un MUSEU URBÀ. Fomentant la participació d'artistes, en concursos per al disseny
i  execució  de murals  artístics en aquelles  parets de més visibilitat,  que incideixin sobre
espais públics i condicionen el paisatge urbà.

PER QUÈ? Justificació de la necessitat.

La ciutat de Benicarló presenta avui dia un aspecte deplorable en alguns indrets i edificis que
perjudica la seva imatge col·lectiva, que a tots ens afecta negativament.
La  legislació  urbanística vigent,  tant  d'àmbit  estatal  com autonòmic,  estableix  els  deures  i
obligacions dels propietaris de solars i immobles. Entre els quals cal citar:

-El deure edificar o rehabilitar i obligació de fer-ho dins de terminis determinats
-El deure de conservació en condicions de seguretat, salubritat, ornament públic i decor,
realitzant els treballs i obres precises per a això, sufragant al seu càrrec el cost de les obres.

Passejant  pels  nostres  carrers  i  places,  es  comprova  fins  a  quin  punt  s'incompleixen
reiteradament  aquests  deures,  o  com  l'administració  local  ha  tolerat  certes  situacions  de
degradació del paisatge urbà, sense actuar.

PER A QUÈ? Objectius I resultats. 

Si  volem  una  economia  diversificada  per  Benicarló  que  li  dona  una  viabilitat  de  futur
equilibrada i  sostinguda, creiem que s’han de impulsar politiques de promoció comercial  y
turística, per la qual cosa es imprescindible millorar la pròpia imatge paisatgística que com a
ciutat moderna y dinàmica volem difondre cap al exterior



PER A QUI? Beneficiaris/es

A tot el conjunt del poble, a tota la ciutadania que pot veure millora la seua qualitat de vida i la
seua autoestima. Y  especialment als establiments i petites empreses que tenen una activitat
supeditada  tant  al  consum  interior  com  dels  visitants  (comerços,  mercat  municipal,
establiments d’hostaleria, de serveis, etc)

COM? Metodologia

1.- Fer una catalogació, carrer a carrer, de les patologies que se detecten, en quan a:
-Edificacions deteriorades, mal conservades o en estat ruïnós.
-Solars  urbans  sense manteniment  ni  tanca,  que  romanen molts  anys  sense edificar
encara trobant-se en un entorn consolidat.
-Solars Residuals en situació d'abandonament, provinents de l'obertura de vials.
-Murs mitgers vistos per la demolició d'edificacions, sense rehabilitar i  amb restes de
l'anterior construccions.
-Grans parets vistes de tancament lateral en edificis plurifamiliars, que donen a espais
lliures, sense un tractament estètic que disminueixi el seu impacte.
-Instal·lacions de tot tipus (de subministrament elèctric, de telefonia, de climatització,
etc), superposades a les façanes o creuant vials, sense cap criteri d'ordenació.
-Cartells d'anuncis envaint la superfície de la façana sense tenir en compte l'ordenança
municipal específica que els regula.

2.- Redactar el PLA MUNICIPAL  D’EMBELLIMENT
Aplicant  i  fent  valer  el  que  preveu  la  legislació  vigent  en  matèria  urbanística.  Pel  qual
s'adoptin  les  mesures  necessàries  tendents  a  la  conservació  d'edificis,  solars  i  altres
instal·lacions  de  subministrament  elèctric,  etc.   en  condicions  de  seguretat,  salubritat,
ornament públic i decor. En tot el nucli urbà, tant centre històric com arrabals i eixamples.
Establint  línies  de  finançament per  a  la  conservació  i  rehabilitació  d'immobles. A  més
l’Ajuntament  ha  de  bonificar  les  llicències  d'obres que  tinguin  per  objecte  la
reparació o rehabilitació d'edificacions deteriorades.
Creant campanyes municipals de sensibilització a la ciutadania.

3.- Establir les bases per construir un “MUSEU URBÀ” de pintura en murals artístics en aquelles
parets mitjaneres de més visibilitat o que incideixin sobre espais públics, mitjançant acords
amb propietaris o comunitats de veïns, i també amb el patrocini de marques comercials
Tot aixó fomentant la participació d'artistes, en concursos per al disseny i execució del murals,
establint una temàtica concreta per a cada obra artística en funció de la seva ubicació. Poden
ser temàtiques de caire local (historia, oficis antics, costums i tradicions, monuments, carxofa,
etc), o de una significació mes general (sostenibilitat, medi ambient, poesia, etc) y també de
temàtica lliure a proposta de l’autor. 
Aquesta actuació ha de ser sostinguda i repetitiva en el temps, de tal forma que si en cada
anualitat es fan 2 ó 3 murals pictòrics, al cap de pocs anys, Benicarló es transforma en una
ciutat de clara vocació cultural y artística que li dona una personalitat diferenciada y de prestigi
que a més s’aprofita com un recurs turístic mes dels que ofereix la nostra ciutat.



QUAN? Temporalització /cronograma
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QUANT? Pressupost

Respecte  el  Pla Municipal  d’Embelliment,  la  partida a habilitar  al  pressupost  de 2017 per
aquests  conceptes  la  considerem  mínima  o  gairebé  insignificant,  ja  que,  en  general
l'Ajuntament  ja  disposa  dels  recursos  materials  i  humans  en  el  departament  d'Urbanisme
(Tècnics, juristes, inspectors, etc.) per tal de redactar la catalogació i realitzar els tràmits amb el
propietaris. Simplement es tracta de complir i fer complir la llei.

Respecte la construcció del Museu Urbà, per a cada mural es preveuen dos tipus de despeses.
- La destinada al premi guanyador i la destinada a la construcció del mural, andamis i
bastides, pintura, ma d’obra, etc.  Les quantitats son a determinar en funció del  grau
d’excel·lència i qualitat dels artistes  que se considera convocar.

ANNEXE _ REPORTATGE FOTOGRAFIC

Alguns exemples de parets, de fort impacte visual, amb possibilitat de construir mural urbans per la 
seua situació estratègica dintre del paisatge urbà



Com en altres ciutats, l’Ajuntament de Benicarló pot i deu promoure l’adecentament dels murs de les
mitgeres vistes, mitjançant la convocatòria de concursos  públics per el disseny i execució de murals
artístics que minoren el seu impacte i oferir-se una imatge mes amable de la nostra ciutat.

Inclús se poden convertir en un element mes d’atracció turística. Tenim l’oportunitat de recuperar
aquestes parets per construir un MUSEU URBÀ de la ciutat.    Veiem alguns exemples:





Alguns exemples d’edificis amb deficient estat de conservació que produeix una inadequada senya d’ identitat al 
centre de Benicarló



Alguns exemples d’enderrocs d’edificis en àrees consolidades del nucli urbà, que sovint tarden molts anys
en reedificar, deixant a la vista parets mitgeres degradades que perjudiquen l’ imatge de l’entorn


