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Art. 1.1. La present Ordenanqa regula 1'6s comú i el 
privatiu de les avingudes, passeigs, carrers, places, ca- 
mins, ponts, parcs, jardins, fonts i tots els altres béns 
municipals de cargcter pdblic del terme de Barcelona. 

2. La funció de policia de la via pública s'estendrg als 
passatges particulars, als passadissos dels transports 
públics subterranis i als vehicles de servei públic de 
superfície. 

3. El que es disposa en aquesta Ordenanqa s'entén sense 
perjudici de les facultats que, quant a algunes matkries que 
hi són regulades, pertoquen al Govern Civil de la Província 
i a altres organismes de 1'AdrninistraciÓ central. 

Retolament i numeració 

Art. 2. 1.  Les vies públiques es distingiran i identifi- 
caran amb un nom, diferent per a cadascuna d'elles. 

2. La denominació de les vies públiques es pedra fer 
d'ofici o a instgncia de part. En ambdós casos ser2 
competkncia de la Comissió Municipal Executiva," 
previ informe de la Junta de Districte corresponent,** i 

* Alcalde (art. 7.1 de la Llei Especial de Barcelona de 23-5-60). 

** Consell de Districte, segons l'acord del Consell Plenari de 21 de 
desembre de 1979. 



en el segon supbsit la sol.licitud se sotmetrh, a més a 
més, a informació pública durant un termini de 15 dies. 

Art. 3. El retolament de les vies públiques té caricter 
de servei públic i es podrh efectuar mitjanpnt una lhpi- 
da, placa o aparell lluminós en projecció o transparkn- 
cia, que es fixari a cada cantonada o xamfrh, com a 
mínim. 

Art. 4. 1.  Per numerar una o més vies es formular2 el 
projecte corresponent integrat per una membria, una 
relació de números (antics i nous) i un plinol parcel.lari; 
se sotmetrh a informació pública durant un termini de 
15 dies, i se&, si escau, aprovat per 17Alcaldia. 

2. L'element que incorpori el número haurh de ser 
col.locat pel propietari de l'edifici o solar tocant a la 
porta principal o al centre de la línia de la finca frontera 
a la via pública; s'ajustarh al model o als requisits que 
fixi 1'AdministraciÓ municipal, i hauri de ser conser- 
vat pel propietari, en tot moment, en perfecte estat de 
visibilitat i neteja. 

La infracció d'allb que es disposa en aquest parigraf ser2 
sancionada d'acord amb el que es disposa a l'art. 8.2." 

Art. 5. La numeració de les vies públiques es farh 
d'acord amb les següents regles: 

1. En general, i fora d'excepcions justificades, s'asse- 
nyalaran, a les vies públiques de direcció mar-munta- 

* Addició acordada pel Consell Plenari de 14 de mar$ de 1980. Vi- 
gent des de 3 de maig de 1980. 

nya, amb números parells les finques de la banda dreta, 
i amb imparells les de la banda esquerra; i a les vies de 
direcció Llobregat-Besbs, s'assenyalaran amb núme- 
ros parells les de la dreta (banda mar) i amb números 
imparells les de l'esquerra (banda muntanya). 

La numeració serh sempre correlativa. 

2. Les finques que afronten a dues o més vies tindran 
en cadascuna d'elles la numeració corresponent. 

3. A les vies amb edificacions en una sola banda, les 
finques tindran numeració correlativa d'imparells i pa- 
rells. 

4. Les finques situades a les places també tindran nu- 
meració correlativa d'imparells i parells, tret que algu- 
na o algunes de les bandes de la p l a~a  constitueixin un 
tram d'una altra via pública; en tal cas les finques si- 
tuades en aquest tram portaran la numeració correspo- 
nent a la via a la qual pertanyen. 

5. Les finques resultants de la segregació d'una altra 
que ja tingués assignada numeració conservaran el nú- 
mero antic, amb la indicació de <<duplicat>>, <<triplicat>>, 
i així successivament, mentre no es verifiqui la revisió 
general de la numeració de la via. 

6. Tanmateix, la finca resultant de l'agregació de dues 
altres o més, que ja tinguessin assignada numeració, 
conservari, conjuminats, els antics números, mentre no 
es realitzi la revisió indicada. 

Art. 6. Els edificis de servei públic o d'entitats ofi- 
cials, els monuments artístics i arqueolbgics i les fonts 



públiques, a més del número que, si escau, els corres- 
pongui, podran ostentar la indicació del seu nom, des- 
tinació o funció. 

Art. 7. 1. Els propietaris de finques estan obligats a 
consentir les servituds administratives corresponents 
per suportar la instal.laci6 en faganes, reixats i tancats 
d'elements indicadors de retolació de la via, de normes 
de circulació o de referbncia de servei públic. 

2. La servitud ser2 gratui'ta i es podri establir d'ofici, 
mitjangant una notificació al propietari afectat. Aquest 
només seri indemnitzat pels desperfectes causats, amb 
obligació de 1'AdministraciÓ municipal o, si escau, del 
concessionari del servei d'adaptar la servitud a les mo- 
dificacions o noves construccions que s'efectuessin de 
conformitat amb les ordenances. 

*Art. 8. 1. T,a inexistbncia a les finaues de l'element - -  -. . . ~ ~ -  ----. 
I ~ - ~ - - ~ - - - -  

indicador de la seva numeració, o la discordanga de l'ins- 
talJat amb la numeració oficial vigent, donari lloc, a més 
de la multa corresponent, a la col~locació o substitució de 
l'element indicador pels serveis municipals, a c h e c  del 
propietari mitjangant l'exacció de la taxa corresponent. 

2. La inexistbncia dels elements de senyalització als quals 
fan referkncia els articles anteriors i I'obstrucciÓ o l'opo- 
sició a la seva col-locació, alteració o substitució, com 
també la manca de conservació i neteja, seran sanciona- 
des per 1'Alcaldia amb una multa de 500 a 5.000 pessetes. 

* Modificació per acord del Consell Plenari de 14 de mar$ de 1980. 
Vigent des de 3 de maig de 1980. 

Conservació 

Art. 9. 1.  És competkncia de 1'AdministraciÓ muni- 
cipal l'execució dels treballs i obres necessaris per a la 
perfecta conservació dels elements estructurals i orna- 
mentals de les vies públiques. 

2. En conseqiibncia, ningú no podr8, ni que fos per mi- 
llorar l'estat de conservació de les vies públiques, exe- 
cutar treballs de restauració o reparació dels esmentats 
elements sense llicbncia prkvia, sense perjudici de les 
obres municipals que pugui promoure la iniciativa par- 
ticular, d'acord amb all6 que disposa l'art. 42 de la Llei 
de Rbgim Especial de Barcelona. 

Art. 10. 1 .  Correspon als propietaris de finques 
l'execució de les obres de conservació, reparació i fins 
de construcció de voravies i guals, a les zones i llocs i 
amb les característiques, forma i tipus determinats en 
les ordenances municipals i altres disposicions aplica- 
bles. 

2. Les empreses i particulars a qui s'ordenés l'execució 
d'obres a la via pública estan obligats a efectuar la re- 
posició de paviments, voravies i guals, en la forma, ti- 
pus i condicions determinades en els preceptes que 
regulen les cales i canalitzacions i totes les altres dis- 
posicions aplicables. 



Neteja 

Articles 11 a 32. 

Utilització 

Secció 1. Normes generals 

Art. 33. Derogat per l 'ordenan~a sobre la utilització 
dels béns d'ús públic municipal de 26 d'abril de 1971 
(GM núm. 12 de 30-IV- 1972). 

Art. 34.1. Derogat per 1'Ordenanqa sobre la utilitza- 
ció de béns d'ús públic municipal de 26 d'abril de 197 1 
(GM núm. 12 de 30-IV-1972). 

2. Queda prohibit: 

a) utilitzar la via pública per exercir oficis o treballs, 
sense perjudici de la normativa continguda en els arti- 
cles següents, quant a l'ús comú especial i a l'ús priva- 
tiu de la via pública; i 

b) situar o deixar abandonats a la via pública objectes 
particulars, encara que estiguin adossats a establiments 

*Derogat per I'Ordenanqa de neteja aprovada pel Consell Plenari el 
18 de mar$ de 1982 i el 2 de juliol de 1983 (GM núm. 31 de IO-XI- 
1983). 



"Art. 35. 1. Es considerar2 d'ús comú general i, en 
conseqiibncia, no estar2 subjecta a prbvia llicbncia la 
utilització de la via pública per als actes o aprofitaments 
que s'expressen a continuació, sempre que els elements 
respectius estiguin adossats a la faqana dels immobles 
o en formin part i no impedeixin 1'6s normal de la vo- 
ravia i, en general, de la via pública: 

a) instal.laci6 de vitrines i aparadors; 

b) instal.laci6 de figurins, mercaderies o altres objectes 
a les faqanes, finestres i balcons; 

c) col~locació de taulells o tancs destinats a la venda de 
gelats, begudes fresques i similars que, sense sortir de 
la línia de faqana o distant-hi menys de 0,40 m es trobin 
en comunicació directa amb la via pública; 

d) col~locació de taulells de bars, cafks, tavernes i esta- 
bliments similars, enfront de la via pública, que perme- 
tin directament la venda de consumicions al públic es- 
tacionat a les voravies; i 

e) instal.laci6 de taquilles de venda de bitllets per a es- 
pectacles. 

3. Aixb no obstant, 1'Alcaldia poca  ordenar la retirada 
dels elements a qub fa referbncia el par2graf 1, per 
motius estbtics o urbanístics i sempre que originin es- 
tacionament de públic a les voravies, que produeixin 

* Els parigrafs 1 i 2 d'aquest article estan derogats per I'Ordenan~a 
sobre utilització dels béns d'ús públic municipal. Aixb no obstant, es 
reprodueix el text del paragraf 1, ja que el núm. 3 següent, que és 
vigent, s'hi remet. 

dificultats al tr2nsit o que impedeixin I'ús normal de la 
via pública. 

4. Els membres de l'organització Nacional de Cecs 
podran exercir la seva activitat a la via pública en el 
nombre i forma que es determini; aixb no obstant, 1'Al- 
caldia, d'acord amb la Delegació provincial de l'Orga- 
nització, podr2 assenyalar la distribució dels llocs i 
obligar la venda de cupons en les casetes, el model de 
les quals hagi estat aprovat per 1'Administració muni- 
cipal. 

Art. 36 i 37. Derogats per 170rdenanqa sobre utilit- 
zació dels béns d'ús públic municipal de 26-4-1971 (GM 
núm. 12 de 30-1V-72). 

Secció 2. Us comú especial 

I. Disposicions generals 

Art. 38 a 43. Derogats per 170rdenanqa sobre utilit- 
zació dels béns d'ús públic municipal de 26-4-1971 (GM 
núm. 12 de 30-IV-72). 

II. Venda en parades fixes 

Art. 44 a 47. Derogats per la Modificació parcial de 
les normes reguladores de les activitats desenvolupa- 
des a la via pública de 15-9-87 (GM núm. 32 de 20- 
XII-1987). 



111. Indústries al carrer 

Art. 48. 1. Podri autoritzar-se l'exercici, en lloc fix 
o de manera ambulant, de les activitats al carrer prb- 

P :ts, faquins, enllustradors, dra- 
P' lires, tocadors d'orguenet, mú- 
si caricaturistes i de qualssevol 
akrres que assenyali I mcaldia. 

2. L'Alcaldia determinar2 si les activitats autoritza- 
des podran ser exercides a tota la ciutat, en un o més 
districtes o en vies determinades, com també els ca- 
rrers on els esmolets, tocadors d'orguenet i pianistes 
de maneta, sense poder exercir el seu ofici, podran no 
obstant aixb transitar amb els seus aparells o instru- 
ments. 

3. Els orgues i pianos de maneta podran circular pels 
llocs permesos des de les 10 Ans a les 20 hores, per6 
hauran de retirar-se del lloc on es trobin estacionats i 
en funcionament si així ho requereix qualsevol agent 
de 1'Autoritat municipal amb petició prkvia d'algun veí 
que al4egui justa causa. 

IV. Instal.lació de vetlladors, paravents, 
para-sols i caps de lona 

Art. 49.1. La col~locació de vetlladors a la via pdbli- 
ca s'hauri de realitzar de manera que deixin lliure l'espai 
mínim per al pas de vianants: 

a) de la meitat de l'amplada de la voravia, en les de més 
de dos metres fins a cinc; i 

b) del terF de I'amplada de la voravia, en les de més de 
cinc metres. 

2. Queda prohibida la col~locació de vetlladors a les 
voravies de menys de dos metres d'amplada. 

3. Es considerar2 espai mínim per al pas de vianants el 
que quedi lliure un cop descomptada la superfície que 
per qualsevol causa o obstacle no sigui apta per al trin- 
sit. 

Art. 50. El titular de la llickncia hauri d'assenyalar 
a la voravia, a carrec seu, amb pintura blanca, el perí- 
metre dins el qual han de quedar col~locats els vetlla- 
dors. 

Art. 51. Les llickncies per a la col~locació de vetlla- 
dors a la via pública podran tenir una durada anual, de 
temporada (comptada des del 15 de maig fins al 15 
d'octubre) o sols per als dies festius i vigílies de fes- 
tius. 

b 
les seguenrs moaanrats: 

Art. 52. 1. Els paravents col.locats a la vora 
lliments i formant angle amb la fa~ana  podran ; 

.. , 1 T . .  . 

d'esta- 
adoptar 

a) sense construir un altre angle a les extremitats dels 
seus rifecs; 

b) amb un altre o uns altres angles a les extremitats dels 
seus rhfecs, de manera que tanquin l'espai comprks entre 
les extremitats fins a una meitat, en més de la meitat o 
fins a la seva totalitat. 



2. En tots els casos, la instal.laci6 de paravents respec- 
tari els espais mínims per al pas de vianants que asse- 
nyala l'article 49. 

"3. Els paravents s'hauran d'instal.lar necessiriament 
adossats a les faganes dels immobles on es trobin els 
establiments als quals corresponguin, sense cap sepa- 
ració respecte a les faganes. 

Art. 53. 1. El rhfec del paravent no podrh excedir en 
cap cas del rifec del tendal en els establiments que en 
tinguin. 

2. Els paravents hauran de ser transparents i sense cap 
element que els proporcioni opacitat. 

3. El nivell més baix dels tendals, para-sols i caps de 
lona hauri de ser elevat dos metres, com a mínim, per 
damunt de la voravia. 

Art. 54. Les llickncies per a la instal-lació de pal 
vents i caps de lona podran tenir una durada per temr 
rada de sis mesos com a mixim, i podran ser prorrog, 
des tan sols dues vegades per 1'Alcaldia per a períodes 
iguals si el titular, o el seu successor, ho sol.licita un 
mes abans de la fi del termini o de qualsevulla de les 
seves prbrrogues. 

Art. 55. Les tarimes que s'instal.lin damunt la vora- 
via per posar vetlladors o paravents no podran elevar- 
se més de 10 cm sobre el seu nivell. 

* Parkgraf afegit per acord del Consell Plenari de 26 d'abril de 1971. 
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V. Tancats 

Art. 56. 1.  És obligatbria la instal.laci6 de tancats en 
totes les construcciones d'edificis, obres exteriors i en- 
derrocs i per a l'ocupació de la via pública amb mate- 
rials destinats a l'execució d'obres interiors. 

2. Quan les necessitats de trknsit o altres circumstin- 
cies impedeixin d'instalelar tancats, aquests se substi- 
tuiran per ponts volants o bastides. 

3. En cap cas l'espai lliure de voravia no podri ser in- 
ferior a 0,80 m. Si no fos possible, es facilitari el pas 
mitjan~ant taulons i passarel.les degudament protegits 
i senyalitzats, per permetre el de vianants cobrint, fins i 
tot provisionalment, els escossells si fos necessari. 

Art. 57. 1.  En les construccions i obres a les quals es 
refereix el parigraf 1 de l'art. anterior també sers obli- 
gatbria, si escau, la instal.lació de tubs de cirrega i 
descirrega de materials i productes d'enderroc, i l'a- 
dopció de mesures adients per evitar danys a persones 

I o coses, o per no dificultar o agreujar la circulació o 
l'ús normal de la via pública. 

2. En tots els casos, el tancat o element de protecció 

I 
de l'obra tindri l'altura suficient per impedir la cai- 
guda de materials i escombraries a les voravies i cal- 

1 gades. 
I 
i Art. 58. 1. Sempre que sigui possible, els tancats 

I 
s'instalelaran amb materials prefabricats de fibrociment 

i o altres aglomerats de ciment. 



2. Malgrat aixb, en determinats casos 1'AdministraciÓ 
municipal podri obligar els constructors a utilitzar pre- 
ceptivament els esmentats materials. 

Art. 59. 1.  Tots els tancats de protecció tindran ex- 
posat un rbtol indicatiu de la llicbncia municipal, dates 
d'inici i acabament de l'obra i horari de treball. 

2. Els tancats no podran ocupar més espai de via pública 
que l'autoritzat; en el cas d'infracció, sense perjudici de 
les multes que procedeixin, I'AdministraciÓ municipal 
obligari el contractista de l'obra enderrocar-la i construir- 
la dins els límits autoritzats, i si així no ho fes, ho faran 
els serveis municipals a c h e c  del contsactista. 

3. El propietari de les obres ser2 responsable subsi- 
diari de les obligacions establertes en el parigraf an- 
terior. 

Art. 60. El peticionari de la llicbncia hauri de decla- 
rar a 1'AdrninistraciÓ municipal el lloc de l'emplaqament 
i les mides dels tancats i dels tubs de carrega i descir- 
rega. 

VI. Abeuradors 
I 

Art. 61. 1.  No s'admetran a t r h i t  noves sol.licituds 
per a la construcció d'abeuradors a la via pública. 

2. Els actuals titulars de llicbncies prendran cura que en 
! tot moment l'abeurador reuneixi les condicions neces- 

s2ries de neteja i condicionament i respondran que el 
seu Ús no ocasioni molbsties als ve'ins i vianants. 

VZZ. Col~locació i estacionament a la via pública 
i a les voravies de mercaderies 

o altres objectes o elements 

Art. 62. 1.  En el cas de col~locació i estacionament a 
la via pública i a les voravies de mercaderies o altres 
objectes o elements amb llickncia municipal, davant 
d'establiments, el propietari d'aquests esti obligat a 
senyalar a la voravia, o, en cas que no n'hi hagi a la 
calgada, amb pintura blanca, el perímetre que limiti 
l'espai a ocupar, sense que pugui ultrapassar-se aquest 
espai. 

2. En cap cas no es permetri l'ocupació de la via pdbli- 
ca i de les voravies de tal forma que no deixi el pas 
mínim que determina l'art. 49 d'aquesta Ordenanqa, i 
podran ser retirats per les brigades municipals les mer- 
caderies, objectes o elements que impedeixin l'exis- 
tbncia de l'esmentat espai lliure. 

VIII. Instal.lacions lluminoses a l'arbrat 
de la via pública 

Art. 63. 1.  En ocasió de fires i festes tradicionals, 
podr2 autoritzar-se els propietaris o titulars d'establi- 
ments, amb informe previ favorable del servei munici- 
pal de parcs i jardins, la utilització de l'arbrat de la via 
pública per sostenir instal.lacions i ornaments elbctrics, 
sota les següents condicions: 

a) no podran tallar-se branques ni introduir-se claus en 
els arbres; 



b) els elements sustentats aniran sobre fusta o suro 
d'amplada suficient, repenjats a l'arbre a través d'un 
cos tou (goma, cautxú o lona de gruix suficient) i les 
lligadures es faran sobre aquest mateix cos tou; 

c) els cables aniran a l'altura mínima de quatre metres; 

d) les instal-lacions i ornaments es col.locaran de for- 
ma que no impedeixin ni destorbin les vistes aue sobre 
la via pública tinguin els ha 
l'arbre o arbres de qui: es tra~ 

e) els instal.ladors seguiran les III~UULUUII~ ~ U G  a G~GLLGS 

de seguretat determini 1'AdministraciÓ municipal; 

f) finalitzada la utilització, hauran de tallar-se els lliga- 
ms efectuats i retirar-se els materials emprats; i 

g) totes les que 1'Administració assenyali en la llicbncia. 

"2. Els infractors seran sancionats per 1'Alcaldia amb 
multa de 500 a 5.000 pts, per arbre, sense perjudici de 
l'obligació d'indemnitzar pels danys i perjudicis causats. 

**IX. Publicitat 

X. Rodatge d'escenes de pel-licules 

Art. 67. El rodatge d'escenes de pel.lícules a la via 
pública, i concretament en jardins i parcs municipals, 

* Modificats per acord del Consell Plenari de 14 de mar$ de 1980. 

** Els articles 64 a 66 van ser derogats per I'Ordenan~a sobre publi- 
citat, derogada al seu tom per l'ordenan~a d'instal.lacions i activi- 
tats publicithries d'11-3-86 (GM núm. 13 de 10-V-86). 

es realitzar2 en els llocs i horari que determini la llicbn- 
cia i, en tots els casos, en forma que no produeixi cap 
dificultat al transit urbh. 

XI. Guals i reserves de c&rrega i desciirrega 

Art. 68. L'ús especial de la via pública mitjan~ant 
guals i reserves de ckrega i descarrega es regira per 
*170rdenanga sobre guals, aprovada pel Consell Plena- 
ri el 8 de novembre de 1962. 

Secció 3: Ús privatiu 

**I. Disposicions generals 

Art. 69 a 79. 

II. Diversions i proves o espectacles esportius 

Art. 80. 1. Podra autoritzar-se l'ocupació de la via 
pública amb la següent destinació: 

a) envelats o closos per a la celebració de balls, concer- 
ts, representacions teatrals, de circ o cinematografiques 
i actes anilegs; 

*Derogadaperles Ordenances sobre llic&ncies d'accés de vehicles als 
locals (Guals) i I'Ordenanqa sobre estacionament regulat, aprovades 
pel Consell Plenari el 9 de mar$ de 1990 (GM núm. 24 de 30-VII-90). 

**Derogats per I'OrdenanGa sobre la utilització dels béns d'ús públic 
municipal de 26-4-1971 (GM núm. 12 de 30-IV-1972). 



b) gronxadors, cavallets, cotxes, pavellons de jocs de 
forga o destresa i de barateries o quincalles; i 

c) curses d'automhbils, motocicletes, bicicletes i totes 
altres proves o competicions esportives. 

2. Tan sols en ocasió de fires i festes tradicionals po- 
dran ser concedides les llicbncies a les quals es refe- 
reixen els dos primers apartats del número anterior. 

3. En el cas del parhgraf c), l'entitat organitzadora se 
sotrnetrh a les indicacions de l'autoritat municipal o dels 
seus agents. 

Art. 81. No es permetran a la via pública jocs o di- 
versions que puguin constituir un perill per als tran- 
seünts o per als qui els practiquin. 

111. Quioscos 

ZV. Cadires i tribunes 

Art. 88.1. La concessió de l'explotació del servei de 
cadires, poltrones i tribunes a les avingudes, passeigs, 
carrers, places i jardins públics de la ciutat s'estendrh 
tambC a les vies per on passin processons cíviques o 
religioses, a l'efecte de les quals el concessionari tin- 

* Derogats per la Modificació parcial de les normes reguladores de 
les activitats desenvolupades a la via pública de 15-9-87(GM núm. 
32 de 20-XII-87). 

drh l'obligació de prestar aquell servei a tots els actes 
públics que cregui convenient i que ho disposi 1'Ad- 
ministració municipal. 

2. El concessionari estarh obligat a seguir, en la instal.lació 
de cadires, poltrones i tribunes, les indicacions de 1'Ad- 
ministració o dels agents de l'autoritat municipal. 

*V. Publicitat lluminosa en aparells sustentadors de 
retolació de les vies públiques 

*VI. Columnes anunciadores i plafons-anuncis 

VII. Tómboles, rifes i sorteigs 

Art. 93. Si es presentés més d'una sol.licitud de con- 
cessió d'ús privatiu destinada a tómbola per a un ma- 
teix emplagament i període de temps, i l'hrgan munici- 
pal corresponent cregués oportú accedir a la petició, 
haurh de fer-ho a favor de la que correspongui, de con- 
formitat amb les següents circumsthncies de prioritat, 
apreciades conjuntament o separadament: 

a) les que es dediquin totalment a establiments empla- 
Cats a Barcelona i, dins d'aquestes, les que ofereixin 
més gran percentatge dels seus ingressos a institucions 
benbfiques municipals o, en cada cas, provincials; 

b) les que tinguin com a objectiu certs aspectes de relle- 
vant transcendbncia social per a la vida moral o religiosa; 

* Els art. 89 a 92 van ser derogats per l'ordenanqa sobre publicitat, 
derogada al seu tom per 170rdenanp d'instal.lacions i activitats pu- 
blicitkies d'11-3-1986 (GM núm. 13 de 10-V-1986). 



c) les que atenguin un major nombre de persones o uns 
fins de major expansió; i 

d) les que es nodreixin especialment de donacions. 

Art. 94. 1. En el cas que l'brgan competent del Mi- 
nisteri d7Hisenda autoritzi la rifa o el sorteig d'auto- 
mbbils de turisme o vehicles similars, es podrh conce- 
dir autorització per a l'exhibició dels esmentats vehicles 
a la via pública; en l'autorització s'assenyalaran els 
llocs, horaris i totes les condicions i particulars que 
1'AdministraciÓ municipal cregui convenient. 

2. Aquestes autoritzacions seran atorgades, si escau, 
amb l'informe previ favorable de la "Junta Municipal 
del Districte corresponent i de la Direcció de la Policia 
Municipal i estaran subordinades al pagament del ch- 
non i taxa per aparcament que procedeixi, d'acord amb 
les disposicions vigents. 

V11I. Campings 

**Art. 95. 1.  La concessió de l'ús privatiu destinat a 
la instal.laciÓ de campaments de turisme denominats 
<<chmpingm s'ajustarh, tant en les condicions de la 
sol.licitud com en els requisits de carhcter tbcnic que 
han de reunir, a allb que estableixen el Decret de 14 de 

* Consell de Districte (Normes Reguladores de I'OrganitzaciÓ dels 
Districtes i de la Participació Ciutadana de 5-12-86). 

** En l'actualitat aquesta mat5ria és regulada pel Decret 5511982 de 
4 de febrer de la Generalitat (DOG 14-4-82) i I'Ordre d' 11-7-86 (DOG 
23-4-82). 

desembre de 1956, les Ordres de 7 de maq, 30 d'abril 
i 2 d'octubre de 1957 i totes les altres disposicions 
complementbies de carhcter general, dictades o que es 
dictin d'ara endavant. 

*Art. 95 bis. L'incompliment d'allb que s'estableix 
en aquest capítol serh sancionat amb multa de 500 a 
5.000 pessetes per cada dia que persisteixi la infracció, 
tret, si escau, del que disposen a l'efecte els plecs de 
condicions de les concessions o les clhusules d'ator- 
gament de les autoritzacions. 

Comportament o conducta dels ciutadans 

Secció 1. Normes generals 

Art. 96.1. El comportament de les persones a la via 
pública s'ajustarh, en general, a les següents normes: 

1. Observaran el degut civisme i capteniment, sense 
proferir blasemies o paraules grolleres o malsonants, 
ni realitzar actes contraris a la religió, a la moral o als 
bons costums. 

2. Compliran puntualment les disposicions de les au- 
toritats i bans de 1'Alcaldia sobre conducta del ve'inat i 
observaran les prohibicions especials. 

* Afegit per acord del Consell Plenari de 14 de mar$ de 1980. 



3. Denunciaran als agents de l'autoritat les infrac- 
cions que observin comeses a la via pública. 

2. En els vehicles de transport públic es compliran les 
normes de I'anterior parhgraf; a més a més, no es podrh 
fumar o portar el cigar o cigarreta encks quan estigui 
imposada la prohibició. 

"3. L'incompliment d'aquestes obligacions ser2 sancio- 
nat per I'Alcaldia amb multa de 500 a 5.000 pessetes, 
sense perjudici d'altres responsabilitats a qui: hi hagués 
lloc, per imperatiu de disposicions de carhcter general. 

Secció 2. Normes relatives a les persones 

I. Sorolls 

Art. 97 a 101 derogats per l'ordenanga sobre el 
control de la contaminació per agents físics (Consell 
Plenari del 2 1 de setembre de 1982 i del 18 de marg de 
1983) (GM núm. 27 de 30-9-1983). 

11. Vagirncia i mendicitat 

Art. 102. 1. Es prohibeix l'exercici de la mendicitat 
pública en el terme municipal. 

2. Els agents de l'autoritat detindran i conduiran a l'es- 
tabliment municipal adient les persones que estiguin 
mendicant a la via pública. 

* Aprovat pel Consell Plenari de 14 de marc de 1980. 
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3. Així mateix, seran condui'des a l'esmentat establi- 
ment les persones que, pel seu aspecte o pel lloc i hora 
en qui: es trobin a la via pública, infonguin sospita jus- 
tificada de vaghncia habitual. 

Art. 103. L'estada a l'establiment municipal dels 
vagants i captaires detinguts durarh tan sols el temps 
necessari per determinar la seva destinació ulterior, se- 
gons siguin alesiats o vhlids, sans o malalts, veritable- 
ment necessitats o professionals de la vagincia o men- 
dicitat, joves o vells, nacionals o estrangers i habitants 
d'aquesta ciutat o d'altres poblacions. 

Art. 104. 1.  Els agents de servei als molls, les esta- 
cions i tots els altres punts d'accés a la ciutat impediran 
l'entrada a totes les persones que inspirin fundada sos- 
pita que pretenen exercir la mendicitat. 

2. Els captaires forasters que siguin detinguts seran re- 
patriats als seus punts d'origen. 

Art. 105. 1. Els infants abandonats i els extraviats 
seran conduits a la "Comissaria Municipal de Benefi- 
ckncia i Lliurats, els primers, a les autoritats competents, 
i retinguts els darrers en custbdia a disposició dels seus 
pares o encarregats, per a la qual cosa s'efectuaran r2- 
pidament les crides oportunes pels mitjans de comuni- 
cació que cregui convenient en cada cas 1'Alcaldia. 

* Les funcions de Comissaria de Benefickncia les realitza ara la Di- 
recció General de Protecció i Tutela del Menor de la Generalitat de 
Catalunya. 



III. Embriaguesa 

a) els qui mendiquin o visquin de la mendicitat aliena, 
obligant o induint a mendicar els menors d'edat, malalts 
mentals i alesiats; 

b) totes les persones que tractin d'oposar-se a la deten- I 

ció i conducció de vagants i captaires pels agents de 
l'autoritat municipal; 

c) els qui, advertits pels agents de l'autoritat municipal 
de la prohibició de donar almoines a la via pública, in- , 
sisteixin a fer-ho; i 

d) els professionals de la vagincia i la mendicitat. I 

* Nova redacció per acord del Consell Plenari de 14 de marq de 1980. 
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, 108. Queda prohibit el consum de begudes al- 
ques a la via pública, fora dels establiments del 
'hoteleria i quioscos de begudes. 

. 109. 1 .  Els qui circulin per la via pública amb 
es evidents d'embriaguesa seran detinguts i con- 
pels agents de l'autoritat a l'establiment munici- 
ient. 

stada en l'esmentat establiment durar& tan sols el 
necessari per determinar si solament procedeix 

;ar una sanció governativa o si s'ha de passar el 
e culpa a la jurisdicció competent, segons les cir- 
;incies del cas. 

Protecció de la infhncia i l'ancianitat i d'altres 
persones desvalgudes 

;. 110. 1. Hauri de facilitar-se el trinsit per les vies 
p e s  als infants i els vells, ajudant-10s a traspassar 
ilqades pels passos de vianants establerts a tal 
:. La mateixa prevenció s'adoptar8 en relació amb 
CS. 

especial, els pares i encarregats de menors hau- 
e procurar que els seus fills i els sotmesos a la 
custbdia no vagin sols per la via pública, si són 
~rs de 8 anys. 

tes les persones hauran d'impedir que els infants 
n de les voravies si no van acompanyats. 



Art. 111. 1. Es prohibeix maltractar els infants, de- . 
dicar-10s a treballs superiors a les seves forces o impro- 
pis de la seva edat i permetre'ls exercicis perillosos. 

2. També queda prohibit fer burla dels vells o persones 
impedides, contrafetes i des de qualsevol punt de vista 
dignes, pel seu estat o desgricia, d'especial consideració. 

"3. Els infractors seran sancionats per ]'Alcaldia amb 
multes de 500 a 5.000 pessetes, sense perjudici de pas- 
sar el tant de culpa a la jurisdicció competent. 

V. Obertura i tancament dels portals 

Art. 111 bis. (Derogat per acord del Consell Plenari 
de 16 de juliol de 1982). 

Secció 3. Normes relatives als animals 

Articles 112 a 117 derogats per l'ordenanqa munici- 
pal sobre tinen~a d'animals, aprovada pel Consell Plena- 
ri de 2 de febrer de 1983 (GM núm. 13 de 10-5-1983). 

Secció 4. Normes relatives als béns 

I. Fonts públiques 

Art. 118. Tenen la consideració de fonts públi- 
ques les emplaqades a les vies públiques de la ciu- 

* Modificat per acord del Consell Plenari de 14 de mar$ de 1980. 

tat, o al seu terme, susceptibles d'ús i aprofitament 
comú. 

Art. 119. Es prohibeix a les fonts públiques: 

a) rentar robes, fruites, verdures o objectes de qualse- 
vol tipus; 

b) rentar-se, banyar-se, fer nedar gossos o altres ani- 
mals i enterbolir les aigües; 

c) abandonar sota el doll chntirs, cubells o qualsevol altre 
vas o recipient; per tant, cada usuari traurh l'aigua al seu 
tom i es retirari després d'omplir el seu recipient; 

i d) beure directament del broc del sortidor, tret que les 
fonts no tinguin instal.laci6 especial; 

e) abeurar cavalleries i bestiar; i 

fj deixar jugar els infants amb vaixells de paper o ob- 
jectes anhlegs, amb excepció de les fonts i estanys 
constru'its i destinats especialment a tal objecte. 

Art. 120 a 132. Derogats per 1'Ordenanqa municipal 
sobre zones zaturals i espais verds, aprovada pel Con- 
sell Plenari de 21 de setembre de 1982 (GM núm. 7 de 
10-3-1983). 

Quedan derogats els articles 14, 16 al 20,290 al 299, 
337 al 358,360 al 362, 839 al 876,880 a1 916, 1.877 al 
1.882 i 1.933 al 1.940 de les Ordenances municipals de 



1947 i modificacions posteriors, i les Normes regula- 
dores de tómboles, aprovades pel Consell Plenari el 8 
de novembre de 1962. NOTA 

ORDENANCA DE POLICIA DE LA VIA 
PUBLICA 

i'art. 94 
referkncia al Ministeri d'Hisenda s'ha d'enten- 
: feta a la Generalitat. 




