
BAN DE L' ALCALDIA 

L'csforç· que en matèria de ncteja ha realitzat 
l'Ajnntament en els darrers anys ha permés que, 
poc a poc però fermament., Barcelona vagi recu-
perant la imatge ciutadana que li correspon. 

L'obertura d'un nou període electoral, amb l'e- 
norme difussió de missatges publicitaris que això, 
obligadament comporta, no ha de ma1baratar, però, 
aquest esforç. 

D'aci que l'Ajuntament hagi d 'establir la tu-
tela neccssaria a fi de, sensc coartar el més mínim 
la llibertat d 'expressió ni la lliure manifcslació 
política de la ciuta.dania, garantir que l'activitat 
electoral afecti el menys possible l a imatgc de la 
c iutat i el nivell de neteja. 

Pcr assolir aquest ohjectiu i a !'empara de les 
Ordenances munieipals vigent s sobre Publicitat, 
respecte la utilització dels Béns d'ús l>úhJic mu-
nicipal, Po1icia de la Via Pública i l'Ordenança 
Fiscal núm. 21, vine a promu1gar el següent 

BAN 

«QUANT A LA NETEJA DE LA CIUT AT. PRE-
ViENClÓ DE L'EMBR UTIMENT PRODUIT COM 
A CONSEQUENCIA DE LES ACTIVITATS PU· 
BLIQUES EN PERíODE ELECT'ORAL.>> 

Article lr. Ambit d'aplicació material i vigencia 

l. El ·present Ban sera d'aplicació en materia 
<le: pinta·des, distribució d'octavilles enganxamcnt 
de cartclls i adhesius i coHocació de pancartes i 
similars sobre els elements estrueturals de la via 
·pública i el seu mobiliari urba. 

2. ·Aquest Ban sera vigcnt a .partir del ·d.ia se· 
güent a la seva promulgació i mentre duri la pre-
sent campanya electoral, fíns sis dies habils des-
prés de la cclebracjó de les eleccions. 

3. :Supcrat el 2,8 d'o,~tuhre d'enguany i els es· 
mentats sis dies habils posteriors, les activitats as· 
senyalades al número 1 an terior, es regiran nova· 
.ment per les Ortlenances municipals vigents, s<'.nse 
.perjudici del seguiment de les actuacions legals i 
ec:oru'múques que, com a conseqiicncia de l'a·plica-
ció clcl Ban s'haguessin iniciat. 

4. Les autoritzacions i exempcions a ]es quals 
fa referem:ia el present Ban queden limitades als 
parüts polítks i coalicions electorals que es .pr·esen-
tin a la circum~cdpció .de Barcelona i únicament 
quan el contingut de les octavilles, cartells, adhe-
sius, pancarte.;; i similars siguj de caracter electoral. 

i pare ts exteriors de la C iutat a excepeió de les pin-
ture.~ murals de caracter artístic, realitzades sobre 
ll'~'l tauques dels solars, per les quals es recorda que 
és necessaria ln JUevia autorització del -propic tari 
corres ponen t. 

Article 3r. De la distribució d'octavilles 

l. 1Mentre duri el .període electoral s'autoritza 
la -distribució a ma i individualitza.da d'oetavilles 
i similars. 

2. .Durant el períocle ele vigencia d'aqucst B an 
no .;era necessaria la conl!t itució del diposit o aval 

A rticle 2n. De les pintades a la vi(l pública 

l. Es prohi:beix tota mena de pintades a Ja via 
públitca, tant sobre els elemcnt.s estructurals, cal-
<;ades, voreres i mO'biliari urba, com sobre e ls murs 
hancari, a·l qua} .fa referencia l'artiele 17, 1 de l'Or-
denan~a sohr() utilització dels béns d'ús pübüc 
municipal. 

3. Tanmateix, durant el període e lectoral, que-
daran exemptcs ·del pagament de l'im post nmniei· 
pal so·bre puhlicitat, en tot allo que faci referencia 
a pu,blicitat electoral, el!! partits polítics i coali-
cions clectorals que es prcscntin a la circumscrí,p-
c ió de Barcelona. 

Articlt~ 4t. De l' engauxamcnt de ICartells i tlflhesius 

l. Durant el període electora-l es manté la pro· 
lli'bieió de eoHocar cartells i adhesius s.obre el ;; 1ut1 rs 
i sobre el mobilia.-i urba de la úutat, cxce.pte quan 
va-gin tlamunt de suports que evitin 'qualsevol dnu¡y 
a aquells i que permetin trcure'ls fac-ilment. 

2. No es permet cap mena d'ac tivitat publici-
taria als edifícis qualificats com a 1historico-artístics 
a]s in<:losos en el ·Cataleg del Patrimoni Historie i 
artístic de la Ciutat, a les fa~anes deis edifi cis que 
han estal recenunent nctcj ades, ni a les situacions 
que s'assenyalen en els apartats b), e), d ) i e) .Ue 
l'article 4t de l'Ordenan~a solne Publieitat (tom· 
pies, eementíris, estatues, monuments ... ) 

3.. S'autorit.za l'enganxament -de pro-paganda 
electoral sobre les columncs anunciadores i en els 
esp:üs destinats a 'propaganda cívica -per l'Ajun· 
tamcnt. 

4. S'autoritza tamhé la coHocació de ~artells i 
adrhesius sobre suports que envoltin cls -troncs deis 
arbres, sempre que no restin suhjectes al tronc, que 
] 'al~ada deis suports no sigui superior a 200 cm. 
i que el ~ercle que els envolti no superi, en .planta, 
d s 120 cm. de diinnetre. 
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Article Se. De la collocació de pancartas ban-
deroles. 

l. Mc~ntre duri el p eríode electoral s'autorit2a 
la coHocació de .pancartes, rctols i ·bandcroles so-
·brc les vies .púhliques, en les condicions que s' asse-
nyalen en els punts 2 i 3 d'aquest article. 

En cap cas ~·autoritza la coHocació .de pancartes 
OÍ altres Üpus -de •COSSOS penjats de}s ·Íana.Js, sema-
for~ o arbres. 

2. La coHocació de pancartes, re tols, cartclls i 
hand:crolcs a que fa referencia el núm. 1 anterior 
hauran de cumplir estrictament les prescripcions 
que s'esta•hleixen en els articles : 4t, apartats j }, k ) 
i 1), 6C. 3. i 7e de l'Ordenan~a sobre Puhlicitat (mo-
lcstics als vclns, luuitació de Hum, etc.), així com 
les que s'assenyalen a l'article 13e de l'Ordenan~a 
sobre ús dels béns de domini -p1íblic municipal 
(normal circula ció de vianants i vehicles) . 

3. .Per a la collocació de pancartcs, retols i 
cartells, en les condicions que s'assenyalen en eh 
números 1 i 2 anteriors, a la zona limitada pels 
<:arrcrs : Pelai, Rarohles, Passeig -de Colon, Vía 
Laictana, Pau Claris, Gran Vía, Pla~a Universitat 
i a la Diagonal, Passcig de Gracia i G.ran Via, sera 
neccssaria la previa comunieació, amb una ante-
lació de dos clies hu·hils, al Rcgidor..COnseller u-e 
Relacions ciutadanes, el qual podra denegar l'auto-
rització si així ho crcu oportú, dintTe deis dos dies 
hitbils SC{,rüents a la soHicitud. Passat aquest perío-
de s'entendra que la soHidtud •ha estat auloritzada. 

4. Per a la coHocació de banderoles penjades 
als fanaL., a qualsevol punt de la 'Ciutat, sera ne-
cessitria l'autorització previa del Regidor-Conseller 
de R elaciono ciutadancs. 

S. Durant els sis dies habils després del de la 
consulta electoral, eL. interessats estaran ohligats: 
a ) a cessar en l 'ús o ocupació .previament autorit-
zats ; b¡ a retirar l es instaHacions de la seva pro· 
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pietat, netejant l'espai públic afectat, excepció feta 
del que s'assenyala al número 2 de l'articlc 6e 
d'aqucst Ban; e) a Ieposar els clements urbanístics 
c.leteriorals, reparant cls da·nys que s'hagin pogut 
ocasionar, re,.;taurant·lo~, en tal ca-s, a la seva situa· 
ció ori.ginal. 

Article 6e. Quant a la neteja, obligacions deis m
teressat$. 

l. Els interessats, en lot allo que fa referencia 
als ar.ticles 2n. 3r. 4·t i Se del prescnt Ban, estan 
obli:gats a netejar i retirar de la vía pública els 
materials que ha;guessin utilitzat, d.eixant els murs, 
parets, tanque¡¡ i r c:>tants elements eslructurals o 
del mohiliari urba, en les sevcs condicions origiuals. 

2. En scran excepcious : els cartclls coHocats so-
bre eolumnes anunciadores i aquells aJtres espais 
dedicats per l'Ajuutament a .propaganda d vica. En 
ambdós <:aso;; citats la seva neteja sera directament 
duta a terrne pcls servcis mnnicipals'. 

3. L'obligació a que fa r-eferencia el núm. l an-
terior haura d 'acomplir-se abans del sise día habil 
següent al de la consulta electoral. De no fcr-ho 
els interessats dintrc d'aquest termini, sera efce-
tuada la neteja pels serve is munic~pals, imputant 
els costos (:orre;;.ponents al scrvei prestat als res-
ponsables, independentmenl de les sancions que 
el.s .pugui correspondre. 

Article 7e. Sanci~ns. 

Els infractors d' aquest Ban seran sanciouats 
·d'acor.d autb el que ,preveuen Jes Ordenances Mu-
nicipals vigcuts i espcciahnent e ls i·nfractors al que 
es dis.posa en d s articles: 2n, 4t, números 2 i 4; 5e, 
nÚIUeros 2 i 3 .del present Ban, podran ésser san-
cionats pcr l'Autorita.t munieipa·l amb les rnaximes 
sancions establertes en les csmentades Ordenances. 

Barcelona, 28 de Setembre e] e 1982.-L' Akalde. 




