
AJUNTAMENT DE REUS

ANNEX 1

PINTADES HORITZONTALS  “CLÀUSULES TÈCNIQUES”

Els premis per a l’actuació de pintades horitzontals d’aquesta convocatòria, estan relacionats
amb la designació de Reus com a Ciutat del Bàsquet Catalana 2019. Per aquest motiu els
escenaris proposats per a les actuacions derivades d’aquests premis són pistes esportives de
bàsquet situades a la via pública.

Ates  que  les  pistes  tenen  diferents  característiques,  mesures  i  entorn,  els  concursants
podran proposar un màxim d’un projecte per persona i el jurat serà l’encarregar d’atorgar la
pista als tres projectes guanyadors, d’acord amb la convocatòria. 

El projecte ha de respectar el manteniment de les línies de joc o pintar-les de nou. (per a
major comprensió s’adjunta en aquest annex fotografies exemple).

La  proposta  podrà  contemplar  l’actuació  en  la  totalitat  de  la  superfície  del  paviment,
exclusivament en l’espai de joc o en zones concretes, l’actuació també pot incorporar la
pintura o decoració d’espais complementaris de les pistes d’acord  a les especificacions de
cada un dels escenaris proposats.

Per a l’execució dels treballs l’organització facilitarà la neteja prèvia de la superfície a pintar,
serà per càrrec dels premiats la preparació de la superfície, la protecció dels elements propis
de la instal·lació i la neteja posterior, si s’escau.

Per a la pintura de la superfície s’utilitzaran pintures sintètiques i es disposarà d’una carta de
colors per escollir els mateixos; la pintura és lliurarà en funció de la demanada de colors en
formats de pots de: 1, 2, 5 o 25Kg. També es facilitaran rodets, pinzells i recipients, cinta de
pintor  i  qualsevol  element  complementari  no  personal.  Un  cop  acabada  l’obra  des  de
l’organització es farà  una imprimació incolora que s’aplicarà damunt de l’actuació com a
última capa, com a protecció de la pintura, per prolongar la durada d’aquesta i complir amb
la  normativa  d’antilliscament  de  les  pistes.  El  valor  dels  productes  tindrà  una  limitació
econòmica en funció del metre quadrat de l’actuació premiada.  

En  finalitzar  l’actuació  els  materials  utilitzats  i  les  pintures  sobreres  no  utilitzades  es
retornaran a l’organització.

Amb la presentació  del  projecte es lliurarà una fitxa  de necessitats  per a l’actuació  i  la
durada d’aquesta i qualsevol informació rellevant vinculada per a l’execució.

Durant  l’actuació  l’organització  podrà  realitzar  qualsevol  tipus  de  reportatge  gràfic  i  de
control.

EXEMPLES DE PINTURES HORITZONTALS EN PISTES DE BÀSQUET RESPECTANT LES LÍNIES
DE JOC:



AJUNTAMENT DE REUS

  

ESPAIS D’ACTUACIÓ:
1- PLAÇA D’EUROPA
2- PISTA 1 PLAÇA ARQUITECTE SARDÀ
3- PISTA 2 PLAÇA ARQUITECTE SARDÀ

CONDICIONS COMUNES A TOTES LES ACTUACIONS:
 Ús de pintures sintètiques d’acord a la carta de colors que és facilitarà.

A  totes  les  actuacions  es  posarà  una  placa  que  facilitarà  l’Ajuntament  amb la  següent
informació: 

 Data i Autor/s
 Títol de l’actuació
 Promotors: Ajuntament de Reus - Joventut  i Esports
 Amb el suport de Reus Esport i Lleure SA
 Logos del Casal de Joves la Palma i de Llambordes

ASPECTES TÈCNICS PARTICULARS

1- PLAÇA D’EUROPA  

Conjunt format per una plataforma de formigó amb dues cistelles de bàsquet. L’actuació
que es proposa inclou la pintura de la pista de joc així com la pintada de l’estructura de
suport de les cistelles fins a una alçada màxima d’un metre.
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Mesures superfície de joc: 22 m x 12 m

2- PISTA 1 PLAÇA ARQUITECTE SARDÀ   

Conjunt  format  per  una plataforma de formigó amb dues superfícies  de  joc  amb dues
cistelles de bàsquet cadascuna. A criteri dels participants es podrà decorar/pintar l’estructura
de suport de la cistella fins  a una alçada  màxima d’un metre.

Aquesta actuació estarà limitada a la superfície de joc (límit línies de joc) per tal que quedin
clarament  diferenciades  les  actuacions  fetes  de  manera  diferenciada  a  les  dues  pistes
existents.

Mesures superfície de joc: 20 m x 11 m

La proposta només ha d’incloure la superfície de joc
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3-    PISTA 2 PLAÇA ARQUITECTE SARDÀ   

Conjunt format per una plataforma de formigó dividida en dues superfícies de joc amb dues
cistelles de bàsquet cadascuna. A criteri dels participants es podrà decorar/pintar l’estructura
de suport de la cistella fins a una alçada màxima d’un metre.

Aquesta actuació estarà limitada a la superfície de joc (límit línies de joc) per tal que quedin
clarament  diferenciades  les  actuacions  fetes  de  manera  diferenciada  a  les  dues  pistes
existents.

Mesures superfície de joc:  20 m x 11 m

La proposta només ha d’incloure la superfície de joc
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