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que no signifiqui un risc per a la seguretat de les perso¬
nes.

b) L'excés de la cabuda del local sempre que no
signifiqui un risc per a la seguretat de les persones.

c) El mal estat de conservació dels locals, les ins¬
tal·lacions o els serveis, que produeixi incomoditat als
usuaris o minva de la higiene necessària.

d) La manca de rètols que prohibeixin l'entrada a
menors o d'altres que exigeixi la normativa vigent per
raons de protecció dels menors, de sanitat o de seguretat.

e) La instal·lació dins els iocals d'espectacles de
llocs de venda i altres activitats no relacionades directa¬
ment amb l'espectacle, sempre que no n'hi hagi auto¬
rització expressa.

f) La intervenció d'artistes, esportistes o executants
menors de setze anys, llevat dels casos en què excep¬
cionalment s'autoritzi, d'acord amb la normativa vigent.

g) L'incompliment de la normativa reglamentària so¬
bre llibres i fulls de reclamacions.

h) L'incompliment de la normativa reglamentària so¬
bre venda i revenda de localitats i abonaments.

i) L'incompliment de la normativa reglamentària so¬
bre el dret d'admissió.
j) La modificació de programes sense l'autorització

preceptiva de l'autoritat competent.
. k) La suspensió de l'espectacle anunciat prèviament
sense causa que ho justifiqui o l'alteració injustificada
del contingut.

I) L'incompliment reiterat dels horaris d'inici o acaba¬
ment d'un espectacle i també l'incompliment reiterat
d'horaris d'obertura i de tancament dels establiments
públics.

m) La producció de sorolls, inclosos els produïts pel
públic en sortir del local, i d'altres molèsties quan siguin
causades per l'incompliment de mesures reglamentà¬
ries.

n) Qualsevol altre incompliment de disposicions es¬
sencials per al desenvolupament i la realització d'espec¬
tacles i activitats contingudes en les normes establertes
per l'article 14.3 de la Llei 10/1990, sobre Policia de
l'Espectacle, les activitat recreatives I els establiments
públics.

Article 33. Infraccions lleus
Constituiran infraccions lleus les següents:
a) La insuficiència del servei de vigilància establert a

l'article 25 d'aquesta ordenança.
b) Qualsevol altre acció o omissió que impliqui infrac¬

ció de les disposicions vigents no tipificada en els
articles 31 i 32 anteriors.

Article 36. Sancions
1. Les infraccions a què es refereix la present orde¬

nança seran sancionades mitjançant l'aplicació de les
mesures següents:
a) Tancament provisional del local fins a un màxim de

quinze dies.
b) Multa fins a 1.000.000 de pessetes.

2. La clausura o el tancament dels locals o instal·la¬
cions que no comptin amb llicència o la suspensió del
seu funcionament no tindrà caràcter de sanció fins que
es rectifiquin els defectes o es compleixin els requisits
legals exigits.

3. Per exercir plenament de bell nou l'activitat dins
un local que hagi estat clausurat, precintat en la totalitat
o en part de les seves instal·lacions, caldrà que estigui
en possessió de la llicència que empari l'activitat i les
instal·lacions en la seva totalitat i estat real i que el local
s'adapti al projecte al qual es va atorgar l'esmentada lli¬
cència.

En el cas contrari, no podrà tornar-se a exercir
l'activitat encara que hagués transcorregut el termini
imposat a la mesura aplicada.

Article 39. Prescripció i caducitat
1. Les infraccions a què fa referència la present

ordenança prescriuran:
a) Les molt greus, als dos anys.
b) Les greus, al cap d'un any.
c) Les lleus, als sis mesos.

2. Aquest termini començarà a comptar des del
moment en què l'Administració tingui coneixement de
l'existència de la infracció i correrà mentre no s'hagi
iniciat l'expedient sancionador.

3. Les infraccions derivades de l'exercici irregular
d'una activitat s'entenen continuades i no començarà a
córrer el termini de prescripció fins que no desaparegui
la causa de la infracció.

4. Qualsevol actuació de l'Administració en relació
amb les infraccions interromp la prescripció i s'ha
d'iniciar novament el còmput dels terminis fixats pel
punt 1.

Disposició transitòria quarta
Pel que fa als establiments actualment existents

que, segons la classificació descrita a l'article 2,
estan inclosos a la classe F, i també els bingos i
casinos, i que no compleixin totes les condicions
referents a l'aïllament acústic que preveu aquesta
ordenança, hauran de limitar el nivell sonor a l'interior
del local a 70 db(A).

Decrets de l'Alcaldia

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta
Alcaldia per l'article 7è, 1r de la Llei de Règim Especial
d'aquest Municipi, disposo:
Establir les condicions d'atorgament de les llicèn¬

cies de col·locació de banderoles i pancartes a la via

pública segons els criteris que es fixen en el docu¬
ment adjunt.
Barcelona, 18 de desembre de 1990. L'Alcalde Acci¬

dental, Lluís Armet i Coma.
(fíef. NC-132)
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CONDICIONS D'ATORGAMENT DE LES LLICÈNCIES
DE COL·LOCACIÓ DE BANDEROLES I PANCARTES
A LA VIA PÚBLICA

1. De conformitat amb el que disposen els articles
14, 48 i 70 de l'Ordenança Municipal d'Instal·lacions i
Activitats Publicitàries, i 48 a 52 de l'Ordenança Munici¬
pal de Neteja l'autorització i col·locació , a la via pública
i en béns de domini públic, de banderoles i pancartes
es regirà pel que estableix aquest Decret, dictat a
l'empara del que preveuen al respecte els articles 50 i
51 de l'esmentada Ordenança de la Neteja.

2. La col·locació de banderoles i pancartes a la via
pública, en arbres, mobiliari urbà i altres béns de domini
públic està sotmesa a l'atorgament d'autorització muni¬
cipal previ mitjançant llicència, i al compliment de les
condicions generals que s'estipulen en aquest Decret i
de les particulars que es fixin en cada llicència.

I BANDEROLES
3. Les banderoles només es poden instal·lar en els

fanals, llevat els de caràcter artístic i els bàculs de
formigó, en els quals resta prohibida la seva col·locació.
En qualsevol cas, només està permesa la instal·lació de
banderoles en carrers amb una amplada mínima de 20
metres.

4. Els carrers assenyalats en el plànol adjunt seran
reservats amb caràcter exclusiu per a informació institu¬
cional de l'Ajuntament, com també de partits polítics i
coalicions en els períodes electorals. La col·locació de
banderoles en els esmentats carrers serà decidida per
la Comissió d'Imatge.

5. A efectes de la instal·lació de banderoles l'Àrea de
Transports i Circulació dividirà els carrers autoritzats per
trams i ho posarà en coneixement dels interessats.

6. Les banderoles han de reunir les condicions se¬

güents:
a) La superfície màxima serà d'1,20 m de llargada per

0,90 m d'amplada.
b) La publicitat impresa en la banderola no pot ocupar

més del 15 % de la seva superfície.
c) El revers de les banderoles contindrà informació o

comunicació de l'Ajuntament, i la seva impressió
serà a càrrec de qui hagi sol·licitat la llicència, llevat
de les banderoles signades pels partits polítics o
coalicions electorals.

d) El punt de fixació ha de ser mòbil.
e) La col·locació de la banderola s'ha de fer de manera

que no obstaculitzi ni perjudiqui la circulació de les
persones i dels vehicles, ni el mateix element del
mobiliari urbà en el qual està instal·lada.
7. Les llicències de col·locació de banderoles són

atorgades per l'Àrea de Transports i Circulació, i tenen
el caràcter d'actes de gestió de conformitat amb el que
preceptúen els articles 35.3 de la Llei de Règim Espe¬
cial de Barcelona i 141.4 del seu Reglament d'Orga¬
nització i Administració i els apartats 3r d) i 8è de l'acord
de ia Comissió Municipal Executiva de 23 de juny de
1962.

8. Les sol·licituds de llicència de banderoles es pre¬
sentaran a l'Àrea de Transports i Circulació o al Registre
General, amb una antelació mínima d'un mes a la data
de col·locació.

Les sol·licituds de col·locació de banderoles a carrers

assenyalats al plànol adjunt seran trameses per l'Àrea
de Transports i Circulació a la Comissió d'Imatge per a
la seva decisió.

9. La sol·licitud d'autorització per a la col·locació de
banderoles haurà d'expressar:
a) El contingut i mesures.
b) Els llocs on es pretén instal·lar-les.
c) El temps que romandrà instal·lada la banderola.
d) El compromís del responsable de reparar els desper¬

fectes causats a la via pública o als seus elements
estructurals, i d'indemnitzar pels danys i perjudicis
que poguessin haver-se ocasionat com a conse¬
qüència de la col·locació de la banderola.
10. Les autoritzacions seran atorgades per l'Àrea de

Transports i Circulació en un termini màxim de 30 dies,
transcorregut el qual sense que hagi estat notificada a
l'interessat cap resolució, la sol·licitud s'entendrà deses¬
timada per silenci.

11. Les llicències fixaran el contingut i el disseny del
revers de les banderoles, que s'ha d'imprimir a càrrec
de l'interessat.

12. Un cop finalitzat el termini d'ocupació, les bande¬
roles seran retirades pel titular de la llicència, dins el
termini dels dos dies següents al termini de l'autorització
conjuntament amb tot el material auxiliar de sustentació.
En cas contrari, l'Administració Municipal procedirà a
l'execució subsidiària, a càrrec del titular, amb indepen¬
dència de la imposició de la sanció corresponent.

13. La col·locació de banderoles sense la cor¬

responent llicència o amb incompliment de les condi¬
cions d'instal·lació serà sancionada de conformitat amb
el que estableixen les Ordenances Municipal d'aplicació.

14. El titular de la llicència serà responsable de la
reparació dels desperfectes causats a la via pública o
als seus elements estructurals o qualsevol altres i d'in¬
demnitzar pels danys i perjudicis que es puguin produir
durant el període de col·locació i de retirada de les ban¬
deroles.

II PANCARTES
15. La instal·lació de pancartes no podrà ésser trans¬

versal ni longitudinal a la via pública, calçada i voreres,
ni en els ponts. A les cruïlles només s'autoritza la
col·locació d'una pancarta per xamfrà.

16. Les pancartes subjectes als elements estructu¬
rals de la via pública hauran de complir les condicions
següents:
a) Pancartes subjectes a fanals: la subjecció es farà

únicament i exclusivament en un sol punt per fanal.
Es prohibeix la col·locació de pancartes en els fanals
de tipus artístic.

b) Pancartes subjectes als arbres: el diàmetre mínim
del tronc de l'arbre serà de 50 cm.

Si la pancarta va subjectada a les branques,
aquestes hauran de tenir un diàmetre mínim de 30
cm.

En ambdós casos l'element de subjecció no po¬
drà ser metàl·lic.

c) La superfície de la pancarta haurà de tenir els forats
suficients per poder disminuir l'efecte del vent i, en
tot cas, la superfície foradada haurà de ser el vint-i-
cinc per cent de la pancarta.

d) En qualsevol cas l'altura mínima de col·locació, me¬
surada en la part més baixa, serà de 3 m en voreres,
passeigs i altres zones de vianants.

e) Les pancartes únicament podran contenir la propa¬
ganda -de tipus polític o de tipus popular- objecte de
la corresponent sol·licitud d'autorització sense in¬
cloure cap altra mena de publicitat que ocupi més
del quinze per cent de la seva superfície.

y
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f) La col·locació de la pancarta s'ha de fer de manera
que no obstaculitzi ni perjudiqui la circulació de les
persones i dels vehicles, ni el mateix element del
mobiliari urbà en el qual està instal·lada.
17. Les sol·licituds de llicència de pancartes es pre¬

sentaran a l'Àrea de Transports i Circulació o al Registre
General o al Districte Municipal corresponent, amb una
antelació mínima d'un mes a la data de col·locació.

18. La sol·licitud d'autorització per a la col·locació de
pancartes haurà d'expressar els requisits establerts en
l'article 9 d'aquest Decret.

19.' Les autoritzacions seran atorgades per l'Àrea de
Tranports i Circulació o el Districte Municipal cor¬
responent en un termini màxim de 30 dies, transcor¬
regut el qual sense que hagi estat notificada a l'interes¬
sat cap resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada
per silenci.

20. Els articles 12, 13 I 14 d'aquest Decret seran
d'aplicació també per les pancartes.
21. Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la

seva publicació a la Gaseta Municipal


