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ORDENANCA DE POLICIA DE LA VIA lbfTBLICA 





Disposici6 general 

Article 1: 

1. La present Ordenan~a regula 1'6s comú i el privatiu de les avin- 
gudes, passeigs, carrers, places, camins, ponts, parcs, jardins, fonts i tots 
els altres béns municipals de carhcter públic del terme de Barcelona. 

2. La funció de policia de la via pública s'estendrl als passatges 
particulars, els passadissos dels transports públics subterranis i els vehi- 
cles de servei públic de superfície. 

3. El disposat en aquesta Ordenan~a 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 l'Administraci6 
central. 

Capítol I: Retolament i numeració 

Article 2: 

1. Les vies públiques es distingiran i identificaran amb un nom, 
diferent per a cadascuna d'elles. 

2. La denominació de les vies públiques es podrh fer d'ofici o a 
insthncia de part. En ambdós casos ser& competkncia de la Comissió 
Municipal Executiva,* previ informe de la Junta de Districte corres- 
ponent,** i en el segon supbsit la sollicitud se sotmetrh, a més a més, 
a informació pública per un termini de quinze dies. 

Article 3: 

El retolament de les vies públiques té carhcter de servei públic i es 
podr& efectuar mitjan~ant lhpida, placa o aparell lluminós en projecció o 
transparbncia, que es fixar& a cada cantonada o xamfrh, com a mínim. 

Article 4: 

1. Per a numerar una o més vies es formular& el projecte corres- 
ponent integrat per membria, relació de números (antics i nous) i plhnol 

* Comissió Permanent segons la Llei d'Eleccions locals de 17 de juliol de 1978. ** Consell de Districte segons i'acord del Consell Ple de 21 de desembre de 1979. 



parcellari; se sotmetra a informació pública per un termini de quinze dies, 
i serh, si és cas, aprovat per l'Alcaldia. 

2. L'element que incorpori el número haurh d'ésser collocat pel 
propietari de l'edifici o solar tocant a la porta principal o en el centre 
de la línia de la finca frontera a la via pública; s'ajustar2 al model o als 
requisits que fixi l'Administraci6 municipal, i haurh d'ésser conservat 
pel propietari, en tot moment, en perfecte estat de visibilitat i neteja. 

La infracció d'allb disposat en aquest parhgraf ser2 sancionada 
d'acord amb el que es disposa a I'article 8, 2. * 

Article 5: 

La numeració de les vies públiques es farh d'acord amb les se- 
güents regles : 

1. En general, i fora d'excepcions justificades, s'assenyalaran, a les 
vies públiques de direcció mar-muntanya, 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'as'senyalaran amb números 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 ea cadas- 
cuna d'elles la numeració corresponent. 

3. En les vies amb edificacions en una sola banda, les finques 
tindran numeració correlativa d'imparells i parells. 

4. Les finques situades a les places també tindran numeració 
correlativa d'imparells i parells, tret que alguna o algunes de les bandes 
de la placa constitueixi un tram d'altra via pública, en tal cas les finques 
situades en aquest tram portaran la numeració corresponent a la via a 
la qual pertanyen. 

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

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

* Addició acordada pel Consell Ple de 14 de marC de 1980. Vigent 3 de maig 
de 1980. 



Article 6: 

Els edificis de servei públic o d'entitats oficials, els monuments 
artístics i arqueolbgics i les fonts públiques, a més del número que, en 
el seu cas, els correspongui, podran ostentar indicació del seu nom, des- 
tinació o funció. 

Article 7: 

1. Els propietaris de finques estan obligats a consentir les servituds 
administratives corresponents per suportar la installació en facanes, 
reixats i tancats d'elements indicadors de retolació de la via, de normes 
de circulació o de referkncia de servei públic. 

2. La servitud sera gratuita i es podra establir d'ofici, mitjancant 
una notificació al propietari afectat, i indemnitzant només pels desper- 
fectes causats, tenint obligació YAdministraciÓ municipal o, si s'escau, el 
concessionari del servei d'adaptar la servitud a les modificacions o noves 
construccions que s'efectuessin de conformitat amb les ordenances. 

Article 8": 

1. La inexistbcia en les finques de l'element indicador de la seva 
numeració, o la discordanca de l'installat amb la numeració oficial vigent, 
dar& lloc, a més de la multa corresponent, a la col.locaci6 o substitució de 
l'element indicador pels serveis municipals a cirrec del propietari mit- 
jancant l'exacció de la taxa corresponent. 

2. La inexistkncia dels elements de senyalització als quals fan refe- 
rkncia els articles anteriors i l'obstrucció o l'oposició a la seva colloca- 
ció, la seva alteració o la substitució, així com la manca de conservació i 
neteja, seran sancionades per YAlcaldia amb multa de 500 a 5.000 pes- 
'setes. 

Capítol 11: Conservació 

Article 9: 

1 .  Bs compet&ncia de 1'AdrninistraciÓ municipal l'execució dels 
treballs i obres necessaris per a la perfecta conservació dels elements 
estructurals i ornamentals de les vies públiques. 

2. En conseqiikncia, ningú no podri, ni que fos per millorar l'estat 
de conservació de les vies públiques, executar treballs de restauració o 
reparació dels esmentats elements sense llichncia prkvia, sense perjudici 

* Modificació per acord del Consell Ple de 14 de marg de 1980. Vigent: 3 de 
maig de 1980. 



de les obres municipals que pugui promoure la iniciativa particular, 
d'acord amb all6 que disposa l'article 42 de la Llei de Rbgim Especial 
de Barcelona. 

Article 10: 

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

2. Les empreses i particulars a qui s'ordenés l'execució d'obres 
en la via pública estan obligats a efectuar la reposició de paviments, vo- 
ravies i guals, en la forma, tipus i condicions determinades en els pre- 
ceptes que regulen les cales i canalitzacions i totes les altres disposicions 
aplicables. 

Capítol 111: Neteja 

Derogat per l'ordenan~a de Neteja aprovada pel Consell Ple el 18 
de marG de 1982 i el 2 de juliol de 1983. Vigent: 18 d'octubre de 1983. 

Capítol IV: Utilització 

SECCIÓ 1 : Normes generals 

Article 33: 

Derogat per I'Ordenan~a sobre la utilització dels béns d'ús públic 
municipal (vegeu la pagina 462). 

Article 34: 

1. Derogat per l'ordenan~a sobre la utilització dels béns d'ús pú- 
blic municipal (vegeu la pagina 462). 

2. Queda prohibit: 

a) utilizar la via pfiblica per exercir-hi oficis o treballs, sense 
perjudici de la normativa continguda en els articles següents, quant 
a l'ús comú especial i a 1'6s privatiu de la via pública, i 

b) situar o deixar abandonats en la via pública objectes particulars, 
encara que estiguin adossats a establiments que pertanyin als pro- 
pietaris dels objectes, sense altra excepció que la derivada de les 
vigents normes referents a la realització d'obres particulars i mostres 
en la via pública. 



3. L'Autoritat municipal podra, en qualsevol moment, i sense avis 
previ, retirar les escombraries, materials de construcció i qualssevol 
altres objectes que dificultin el pas o la lliure circulació per la via 
pública. 

4. Els objectes i materials de construcció als quals es refereix l'an- 
terior paragraf se situaran en els dipbsits municipals habilitats a tal 
efecte, podent-se mesclar quan es tracti de béns fungibles. Les escom- 
braries i materials inservibles seran conduits i dipositats en els llocs 
previstos. 

5. Les despeses del trasllat i la custbdia dels béns i objectes indi- 
cats abans seran a carrec de llurs propietaris o posseidors, i fixats en les 
tarifes que s'aprovin. 

6.  Si els seus propietaris no reclamessin els esmentats materials 
en el termini de tres dies, seran sancionats per 1'Alcaldia amb multa de 
500 a 2.500 pessetes la primera vegada, de 2.501 a 5.000 la segona, i la 
tercera vegada amb multa de 5.001 a 10.000 pessetes. En l'últim cas, 
els materials seran objecte de subhasta i la quantitat obtinguda sers 
lliurada al propietari, prkvia liquidació de les despeses &aquella subhas- 
ta, que junt amb les expressades en el paragraf anterior es deduiran de 
l'esmentada quantitat." 

Article 35" *: 
1. Es considerar& d'ús comú general i, en conseqübncia, no estari 

subjecte a prkvia 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 fa~ana dels immobles o en formin part 
i no impedeixin l'ús normal de la voravia i, en general, de la via pública: 

a) instal.laci6 de vitrines i aparadors; 

b) installació de figurins, mercaderies o altres objectes en les 
fa~anes, finestres i balcons; 

c) collocació de taulells o, tancs destinats a la venda de gelats, 
begudes fresques i similars que, sense sortir de la línia de fa~ana o 
distant-hi menys de 0,40 m, es trobin en comunicació directa amb 
la via pública; 
d)  collocació de taulells de bars, cafbs, tavernes i establiments 
similars, enfront de la via pública, que permetin directament l'ex- 
pendició de consumicions al públic estacionat en les voravies, i 

e) installació de taquilles d'expendició de bitllets per a espec- 
tacles. 

* Nova redacció per acord del Consell Ple de 14 de mar$ de 1980. Vigent: 
3 de maig de 1980. 

** Els parlgrafs 1 i 2 d'aquest article estan derogats per l'ordenansa sobre 
utilització dels béns d'ús públic municipal. Aixb no obstant, es reprodueix el text del 
parlgraf 1, ja que el núm. 3 següent, que és vigent, s'hi remet. 



3. Aixb no obstant, l'Alcaldia po.drit ordenar la retirada dels 
elements a quis fa referisncia el paritgraf 1, per motius estbtics o urba- 
nístics i sempre que originin estacionament de públic en les voravies, 
que produeixin entrebancs de tritnsit o impedeixin l'ús normal de la via 
pública. 

4. Els membres de l'organització Nacional de Cecs podran exer- 
cir la seva activitat en la via pública en el nombre i forma que es deter- 
mini; aixb no obstant, l'Alcaldia, d'acord amb la Delegació provincial 
de l'organització, podrit assenyalar la distribució dels llocs i obligar la 
venda de cupons en les casetes, el model de les quals hagi estat aprovat 
per YAdministraciÓ municipal. 

Articles 36 i 37. 

Derogats per l'ordenan~a sobre utilització dels béns d'ús públic 
municipal. 

SECCIÓ 2 :  Ús comú especial 

I .  Disposicions genemls 

Articles 38 a 43. 

Derogats per 1'OrdenanGa sobre utilització dels béns d'ús públic 
municipal. 

11. Venda en parades fixes 

Article 44: 

La venda en la via pública en parades fixes, sigui amb motiu de 
fires i festes tradicionals o no ho sigui, comprendrit els articles que 
assenyali l'Alcaldia. 

Article 45: 

1. L'AdministraciÓ municipal aprovarit models de parades de 
venda en la via pública, a fi que les sollicituds de llichcia dels interes- 
sats se'ls ajustin, tret de les variacions permeses en cada cas. 

2. En especial, s'hauran d'ajustar al model predeterminat les 
parades de venda de bunyoleria, castanyes i flors. 

3. En tots els casos, les parades seran fhcilment desmuntables i 
na podran ser fixades a terra de forma permanent. 



Article 46: 

Les Ilickncies tindran la durada següent: 
a) si tenen per objecte la venda en ocasió de fires o festes 
tradicionals, el termini de durada de la fira, o de les festes, el 
determinar& SAlcaldia, i 
b) en els altres casos, de no existir acord exprés, sis mesos com 
a m&xim, que podran ser prorrogats tan sols dues vegades per l'Al- 
caldia per períodes iguals, si el titular o el seu successor ho sollicita 
un mes abans de la fi del termini o de qualsevulla de les seves 
prbrrogues. 

111. Venda ambulant 

Article 47: 

1. La venda ambulant en la via pública comprendrk els articles 
que assenyali l'Alcaldia. 

2. Queda prohibida, en tots els casos, la venda ambulant de peix 
i de pa en la via pública. 

IV. Indústries al carrer 

Article 48: 

1. Podrh autoritzar-se l'exercici, en lloc fix o de manera ambulant, 
de les activitats al carrer prbpies de fotbgrafs, esmolets, faquins, enllus- 
tradors, drapaires, trastaires, estanyaires, homes de l'orgue, músics i 
cantaires, pintors, caricaturistes i de qualssevulla altres que assenyali 
1'Alcaldia. 

2. L'Alcaldia determinar& si les activitats autoritzades podran 
ésser exercides a tota la ciutat, en un o més districtes o en vies deter- 
minades, aixi com els carrers on els esmolets, homes de l'orgue i pianis- 
tes de maneta, sense poder exercir el seu ofici, podran no obstant aixb 
transitar amb els seus aparells o instruments. 

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

V. Installació de vetlladors, paravents, para-sols i caps de lona 

Article 49: 

1. La collocació de vetlladors en la via pública s'haur8 de realitzar 
de manera que quedi 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 t e r ~  de l'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 minim per al pas de vianants el que quedi 
lliure un cop descomptada la superfície que per qualsevol causa o 
obstacle no sigui apte per al trhnsit. 

Article 50: 

El titular de la llichncia haud  d'assenyalar en la voravia, a c2rrec 
d'ell, amb pintura blanca, el perímetre dins el qual han de quedar 
collocats els vetlladors. 

Article 51: 

Les llichncies per a la co~locació de vetlladors en 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 festius. 

Article 52: 

1. Els paravents col.locats a la vora d'establiments i formant 
angle amb la fapna  podran adoptar les segiients modalitats: 

a) sense ccnstruir un altre angle en les extremitats de llurs rhfecs; 

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

2. En tots els casos, la installació de paravents respectar2 els 
espais mínims per al pas de vianants que assenyala l'article 49. 

3. Els paravents s'hauran d7instal.lar necessdriament adossats a 
les fa~anes dels immobles on es trobin els establiments als quals corres- 
ponguin, sense cap separació respecte a les esmentades faganes." 

Article 53: 

1. El rafet del paravent no podrh excedir en cap cas des del rhfec 
del tendal en els establiments que en tinguin. 

2. Els paravents hauran d'ésser transparents i sense cap element 
que els proporcioni opacitat. 

3. El nivell més baix dels tendals, para-sols i caps de lona haurh 
d'ésser elevat dos metres, com a mínim, de la voravia. 

* Parigraf afegit per acord del Consell Ple de 26 d'abril de 1971. Vigent: 
8 d'octubre de 1971. 



Article 54: 

Les llicbncies per a la installació de paravents i caps de lona podran 
tenir una durada per temporada de sis mesos com a mhxim, podent 
ésser prorrogades tan sols dues vegades per 1'Alcaldia per períodes iguals 
si el titular, o el seu successor, ho sollicita un mes abans de la fi del 
termini o de qualsevulla de les seves prbrrogues. 

Article 55: 

Les tarimes que s'installin damunt la voravia per posar vetlladors 
o paravents no podran elevar-se més de 10 cm sobre el seu nivell. 

VI. Tancats 

Article 56: 

1. e s  obligatbria la installació de tancats en totes les construc- 
cions d'edificis, obres exteriors i enderrocs i per a l'ocupació de la via 
pública amb materials destinats a l'execució d'obres interio,rs. 

2. Quan les necessitats de transit o altres circumsthncies impe- 
deixin d'installar tancats, aquests se substituiran per ponts volants o 
bastides. 

3. En cap cas l'espai lliure de voravia no podrh ésser inferior a 
0,80 m. Si no fos possible, es facilitar2 el pas mitjan~ant taulons i 
passarelles degudament protegits i senyalitzats, per permetre el de via- 
nants cobrint, fins i tot provisionalment, els clots si fos necessari. 

Article 57: 

1. En les construccions i obres a les quals es refereix el paragraf 1 
de l'article anterior també ser& obligatbria, en el seu cas, la installació de 
tubs de carrega i descarrega de materials i productes d'enderroc, i 
I'adopció de mesures adients per evitar danys a persones 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 de l'obra 
tindra I'altura suficient per impedir la caiguda de materials i escombra- 
ries a les voravies i cal~ades. 

Article 58: 

1. Sempre que sigui possible, els tancats s'installaran amb mate- 
rials prefabricats de fibrociment o altres aglomerats de ciment. 

2. Malgrat aixb, en determinats casos YAdministraciÓ municipal 
podrh obligar els constructors a utilitzar preceptivament els esmentats 
materials. 



Article 59: 

1. Tots els tancats de protecció tindran exposat un &tol 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 pro- 
cedeixin, l'Administraci6 municipal obligarh el contractista de l'ob'ra 
que l'enderroqui i construeixi dins els límits autoritzats, i si així no ho 
fes, ho faran els serveis municipals a chrrec del contractista. 

3. El propietari de les obres ser& responsable subsidiari de les 
obligacions establertes en el parAgraf anterior. 

Article 60: 

El peticionari de la llickncia haurh de declarar a l'AdministraciÓ 
municipal el lloc de l'empla~ament i les mides dels tancats i dels tubs 
de c&nega i deschrrega. 

VII. Abeuradors 

Article 61: 

1. No s'admetran a trhmit noves sol-licituds per a la construcció 
d'abeuradors en la via pública. 

2. Els actuals titulars de llicbncies prendran cura que en tot 
moment l'abeurador reuneixi les condicions necesshries de neteja i con- 
dicionament i respondran que el seu ús no ocasioni molbsties als ve'ins 
i els vianants. 

VIII. Cotlocació i estacionament en la via pública i en les voravies de 
mercaderies o altres objectes o elements 

Article 62: 

1. En el cas de col~locació i estacionament en la via pública i en 
les voravies de mercaderies o altres objectes o elements amb llicbncia 
municipal, davant &establiments, l'amo d'aquests establiments és obligat 
a assenyalar a la voravia, o, en el cas de no haver-n'hi, a la calcada, amb 
pintura blanca, el perímetre que limiti l'espai a ocupar, sense que pugui 
ultrapassar-se aquest espai. 

2. En cap cas no es permet& l'ocupació de la via pública i de les 
voravies de tal forma que no deixi el pas mínim que determina l'arti- 
cle 49 d'aquesta Ordenan~a, podent ésser retirats per les brigades mu- 
nicipals les mercaderies, objectes o elements que impedeixin I'existbncia 
de l'esmentat espai lliure. 



IX.  Installacions lluminoses en I'arbrat de la via pública 

Article 63: 

1 .  En ocasió de fires i festes tradicionals, podr& autoritzar-se 
als propietaris o titulars d'establiments, amb informe previ favorable del 
servei municipal de parcs i jardins, la utilització de l'arbrat de la via 
pública per sostenir installacions i ornaments ektrics, sota les següents 
condicions : 

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

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

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

d) les installacions i ornaments es collocaran en forma que no im- 
pedeixin ni destorbin les vistes que sobre la via pública tinguessin 
els habitacles assstiats enfront de l'arbre o arbres de qub es tracti; 

e) els installadors seguiran les instruccions que en ordre a segu- 
retat determini l'Administraci6 municipal; 

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

g) tots els que YAdministraciÓ assenyali en la llicbncia. 

2. Els infractors seran sancionats per I'Alcaldia amb multa de 
500 a 5.000 pessetes per arbre, sense perjudici de l'obligació d'indemnit- 
zar pels danys i perjudicis causats.'" 

XI. Rodatge d'escenes de pellicules 

Article 67: 

El rodatge d'escenes de pellicules a la via pública i, concretament, 
en jardins i parcs municipals es realitzar& en els llocs i horari que deter- 
mini la llichcia, i, en tots els casos, en forma que no produeixi cap en- 
trebanc al trhnsit urbh. 

* Modificat per acord del Consell Ple de 14 de marG de 1980. Vigent: 3 de 
maig de 1980. ** Els articles 64 a 66 foren derogats per l 'ordenan~a sobre Publicitat, aprovada 
pel Consell Ple el 29 de juny de 1979. Vigent: 10 de novembre de 1979. 



XII. Guals i reserva de cArrega i descdrrega 

Article 68: 

L'ús especial de la via pública mitjan~ant guals i reserves de carrega 
i descarrega es regira per l'ordenan~a sobre guals, aprovada pel Consell 
Ple el 8 de novembre de 1962. 

I .  Disposicions generals* 

Articles 69 a 79: 

11. Diversions i proves o espectacles esportius 

Article 80: 

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

a) envelats o closos per a la celebració de balls, concerts, repre- 
sentacions teatrals, de circ o cinematogrhfiques i actes anhlegs; 
b) gronxadors, cavallets, cotxes, pavellons de jocs de forca o des- 
tresa i de barateries o quincalles, i 
c) curses d'autombbils, motocicletes, bicicletes i totes altres proves 
o competicions esportives. 

2. Tan sols en ocasió de fires i festes tradicionals podran ésser 
concedides les llicbncies a les quals es refereixen els dos primers apartats 
del número anterior. 

3. En el cas del paragraf e), l'entitat organitzado,ra se sotmetrh a 
les indicacions de lYAutoritat municipal o dels seus agents. 

Article 81: 

No es permetran en la via pública jocs o diversions que puguin 
constituir perill per als transeünts o per als mateixos que els practiquin. 

111. Quioscos 

Article 82: 

1. Els quioscos podran ser de begudes, de publicacions i especials. 

* Derogats per i 'ordenan~a sobre la utilització dels béns d'ús públic municipal. 
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2. Els quioscos installats al Poble Espanyol, Parc Zoolbgic i 
Muntanya de Montjui'c estaran subjectes a una reglamentació especial, 
diferent de la continguda en aquestes Ordenances. 

\ ', 
Article 83: 

Els quioscos de begudes seran destinats a servir al públic begudes 
d'ús normal en el mercat i queviures compresos en la denominació de 
carns fredes i pastes i, en general, els que no requereixin condimentació 
prbvia immediata i puguin ser considerats com a complement o tapes 
d'aperitius o berenars. 

Article 84: 

1. Els quioscos de publicacions tindran per finalitat la venda de 
llibres, revistes i peribdics nacionals i estrangers, amb excepció dels 
Llibres prohibits o que ofenguin la moral i bons costums, i quant a les 
revistes i peribdics estaran permesos els autoritzats per 1'Autoritat com- 
petent. 

2. Els quioscos de publicacions p ~ ~ d r a n  ser classificats pel Consell 
Ple en diverses categories, segons els llocs d'installació i el tipus de 
publicacio,ns que constitueixin el seu objecte, als efectes de fixar el 
corresponent chnon de concessió. 

Article 85: 

1.  Els quioscos especials són aquells quioscos que la titularitat 
l'ostentaran empreses editorials, les publicacions de les quals, per apa- 
rkixer a Barcelona o Madrid, es preuen de caracter i abast nacional; i 
hauran 'd'ésser explotats exclusivament per la prbpia empresa concessio- 
nhria i els seus empleats, sense que puguin admetre a tal objecte parti- 
cipació o societat de qualsevulla naturalesa, per part d'altres empreses o 
de particulars. 

2. Els esmentats quioscos hauran de constituir ocasió i motiu de 
contribució al servei públic i ornament ciutadh, mitjan~ant la dignitat 
especial que han de revestir en llur presentació i materials constructius, 
en la seva lluminositat o en la prestació d'utilitat general o per les ins- 
tal.lacions especials addicionals que continguin, consistents en aparells 
de rellotgeria horhria, senyalització climatolbgica, telkfon públic, car- 
telleres de turisme i espectacles i altres aparells i serveis anhlegs. 

Article 86: 

L'AdministraciÓ municipal aprovara models de quioscos de les 
tres modalitats, a fi que les sollicituds de concessió dels interessats s'hi 
ajustin, salvades les variacions permeses en cada cas. 



Article 87: 

1. En cap cas la installació del quiosc no podrh servir d'excusa per 
ampliar el perímetre de l'us privatiu concedit, mitjan~ant la co~ocaciÓ 
de caixons, cavallets o altres sustentacles per a l'exhibició de publicacions 

2. En cas d'incompliment, sense perjudici del que estableix l'ar- 
ticle 75, els serveis municipals retiraran els esmentats elements a carrec 
del concessionari. 

IV. Cadires i trib,unes 

Article 88: 

1. La concessió de l'explotació del servei de cadires, poltrones i 
tribunes en les avingudes, passeigs, carrers, places i jardins públics de 
la ciutat s'estendrh també a les vies on passin processons cíviques o 
religioses, a l'efecte de les quals el concessionari tindrh l'obligació de 
prestar aquell servei a tots els actes públics que cregui convenient i que 
ho disposi l'Administraci6 municipal. 

2. El concessionari estar2 obligat a seguir, en la installació de 
cadires, poltrones i tribunes, les indicacions de l'Administraci6 o dels 
agents de I'Autoritat municipal. 

V. Publicitat llumirwsa en aparells sustentadors de retoloció de les 
vies públiques* 

VI. Columnes anunciadores i plafons-anuncis" 

VII. Tómboles i rifes i sorteigs 

Article 93: 

Si es presentés més d'una sollicitud de concessió d'ús privatiu des- 
tinat a tómbola per a un mateix emplagament i període de temps, i 
l'brgan municipal corresponent cregués oportú accedir a la petició, haurh 
de fer-ho a favor de la que correspongui, de conformitat amb les següents 
circumstAncies de prioritat, apreciades conjuntament o separada: 

a) les que es dediquin totalment a establiments empla~ats a 
Barcelona i, dins Celles, les que ofereixin més gran percentatge de 
llurs ingressos a institucions benbfiques municipals o, en cada cas, 
provincials; 

* Els articles 89 a 92 foren derogats per I'Ordenanqa sobre Publicitat, aprovada 
pel Consell Ple el 29 de juny de 1979. Vigent: 10 de novembre de 1979. 
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b) les que tinguin per objectiu certs aspectes de rellevant trans- 
cendkncia social per a la vida moral o religiosa; 

c)  les que atenguin major nombre de persones o fins de major 
expansió, i 

d )  les que es nodreixin especialment de donacions. 

Article 94: 

1. En el cas que l'brgan competent del Ministeri #Hisenda auto- 
ritzi la rifa o el sorteig d'autombbils de turisme o vehicles similars, es 
podrh concedir autorització per a l'exhibició dels esmentats vehicles en 
la via pública, assenyalant-se en l'autorització els llocs, horaris i totes 
les condicions i particulars que l'Administraci6 municipal cregui con- 
venient. 

2. Aquestes autoritzacións seran atorgades, en el seu cas, amb 
l'informe previ favorable de la Junta municipal del Districte* correspo- 
nent i de la Direcció de la Guhrdia Urbana** i estaran subordinades al 
pagament del c h o n  i taxa per aparcament que procedeixi, d'acord amb 
les disposicions vigents. 

VIII. Cdmpigs 

Article 95: 

1. La concessió de l'ús privatiu destinat a la installació de cam- 
paments de turisme denominats <cchpings> s'ajustarh, així en les con- 
dicions de la sollicitud com en els requisits de caracter tkcnic que han 
de reunir, a all6 que estableixen el Decret de 14 de desembre de 1956, les 
Ordres de 7 de marC, 30 d'abril i 2 d'octubre de 1957 i totes les altres 
disposicions complementhries de carhcter general, dictades o que es dictin 
d'ara endavant. * * * 

Article 95 bis* * * * : 
L'incompliment d'allb establert en aquest capítol ser& sancionat 

amb multa de 500 a 5.000 pessetes per cada dia que persisteixi la infrac- 
ció, tret, en el seu cas, del que disposen a l'efecte els plecs de condicions 
de les concessions o les clhusules sota els quals s'atosguessin les auto- 
ritzacions. 

* Conseli de Districte segons acord del Consell Ple de 21 de desembre de 1979. 
** Guardia Urbana segons Decret de l'Alcaldia de 15 de setembre de 1978. 

a**  En l'actualitat aquesta materia és regulada per VOrdre de 29 de juliol de 1966. 
**+* Addició per acord del Consell Ple de 14 de marG de 1980. Vigent: 3 de 

maig de 1980. 



Capítol V: Comportament o conducta dels ciutadans 

Article 96: 

1. El comportament de les persones en la via pública es contem- 
perari, en general, a les segiients normes: 

1." Observaran el degut civisme i capteniment, sense proferir 
blasfbmies 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 Autoritats i 
Bans de l'Alcaldia sobre conducta del veinat i observaran les prohibicions 
especials. 

3." Denunciaran als agents de l'Autoritat les infraccions que 
observin comeses en la via pública. 

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

3. L'inoompliment d'aquestes obligacions seri sancionat per 
1'Alcaldia amb multa de 500 a 5.000 pessetes, sense perjudici d'altres 
responsabilitats a qub hi hagués lloc, per imperatiu de disposicions de 
caricter general. * 

I. Sorolls 

Derogats per l'ordenan~a sobre el Control de la Contaminació per 
Agents Físics (Consell Ple del 21 de setembre de 1982 i del 18 de marC 
de 1983. Vigent: 8 de setembre de 1983). 

11. Vagdncia i mendicitat 

Article 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'establiment 
municipal adient les persones que estiguessin mendicant en la via pública. 

* Aprovat pel Consell Ple de 14 de marp de 1980. Vigent: 3 de maig de 1980. 
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3. Així mateix, seran condu'ides a l'esmentat establiment les per- 
sones que, per llur aspecte o pel lloc i hora que es trobessin en la via 
publica, infonguessin sospita justificada de vagbncia habitual. 

Article 103: 

L'estada en l'establiment municipal dels vagants i captaires detinguts 
durarb tan sols el temps necessari per determinar la seva destinació ulte- 
rior, segons siguin alesiats o vilids, sans o malalts, veritablement necessi- 
tats o professionals de la vaghncia o mendicitat, joves o vells, nacionals 
o estrangers i habitants d'aquesta ciutat o d'altres poblacions. 

Article 104: 

1. Els agents de servei als molls, les estacions i tots els altres punts 
d'accés a la ciutat impediran l'entrada a to.tes les persones que inspiressin 
fundada sospita que pretenen exercir la mendicitat. 

2. Els captaires forasters que siguin detinguts seran repatriats a 
llurs punts d'origen. 

Article 105: 

1. Els infants abandonats i els extraviats seran condu'its a la Co- 
missaria municipal de Benefickncia i lliurats, els primers, a les autoritats 
competents, i retinguts els darrers en custhdia a disposició dels seus pares 
o encarregats, per a la qual cosa s'efectuaran rbpidament les crides opor- 
tunes pels mitjans de comunicació que cregui convenient en cada cas 
l'Alcaldia. 

2. Si fos algun particular el que trobés infants abandonats o ex- 
traviats, haurb de lliurar-10s a qualsevol agent de l'Auto{ritat municipal o 
conduir-10s a l'esmentada Comissaria o a les cases Consistorials. 

Article 106: 

1.  El vei'nat haurb d'abstenir-se de donar almoines en la via pú- 
blica. 

2. A la Dipositaria municipal estarh obert un compte especial des- 
tinat a fons de benefickncia, on podran aportar llurs donatius totes les 
persones caritatives que vulguin contribuir a l'auxili dels veritablement 
necessitats. 

Article 107": 

L'Alcaldia, sense perjudici d'altres responsabilitats a les quals 
hi hagués lloc, sancionarh amb multa de 500 a 5.000 pessetes: 

* Nova redacció per acord del Consell Ple de 14 de mar$ de 1980. Vigent: 3 de 
mag de 1980. 
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a) eis 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 detenció i con- 
ducció de vagants i captaires pels agents de ]'Autoritat municipal; 

c) els qui, advertits pels agents de 1'Autoritat municipal de la pro- 
hibició de donar almoines en la via pública, insistissin a fer-ho, i 

d) els professionals de la vaghncia i la mendicitat. 

111. Embriaguesa 

Article 108: 

Queda prohibit el consum de begudes alcohbliques en la via pública, 
fora dels establiments del ram d'hoteleria i quioscos de begudes. 

Article 109: 

1. Els qui circulin per la via pública amb mostres evidents d'em- 
briaguesa seran detinguts i condui'ts pels agents de 1'Autoritat a l'esta- 
bliment municipal adient. 

2. L'estada en l'esmentat establiment durari tan sols el temps 
necessari per determinar si solament procedeix imposar una sanció 
governativa o s'ha de passar el tant de culpa a la jurisdiccib competent, 
segons les circumst~cies del cas. 

IV. Protecció de la infdncia i ancianitat i d'altres persones desvalgudes 

Artick 110: 

1. Haur& de facilitar-se el transit per les vies públiques als infants 
i els vells, ajudant-10s a traspassar les cal~ades pels passos de vianants 
establerts a tal efecte. La mateixa prevenció s'adoptarh en relació amb 
els cecs. 

2. En especial, els pares i encarregats de menors hauran de 
procurar que llurs fills i els sotmesos a la seva custbdia no vagin sols 
per la via pública, si són menors de 8 anys. 

3. Totes les persones hauran d'impedir que els infants baixin de 
les voravies si no van acompanyats. 

Article 111: 

1.  Es prohibeix maltractar els infants, dedicar-10s a treballs supe- 
riors a llurs forces o impropis de la seva edat i permetre'ls exercicis 
perillosos. 



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

3. Els infractors seran sancionats per 1'Alcaldia amb multes de 
500 a 5.000 pessetes, sense perjudici de passar el tant de culpa a la 
Jurisdicció competent." 

V. Obertura i tancament dels portals 

Article 111 bis*": 

I .  Fonts públiques 

Article 118: 

Tenen la consideració de fonts públiques les empla~ades en les 
vies públiques de la ciutat, o en el seu terme susceptibles d'ús i aprofi- 
tament comú. 

Article 119: 

Es prohibeix en les fonts públiques: 

a) rentar robes, fruites, verdures o objectes de qualsevol tipus; 

b) rentar-se, banyar-se, o fer nedar gossos o altres animals i en- 
terbolir les aigües; 

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

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

* Modificat per acord del Consell Ple de 14 de marc de 1980. Vigent: 3 de 
maig de 1980. 

*:s Derogat per acord del Consell Ple de 16 de juliol de 1982. Vigent: 6 de 
novembre de 1982. 

1 8 $  Derogats els articles 112 a 117 per I'Ordenanqa municipal del "Medi Ambient" 
sobre tinenqa d'animals, aprovada pel Consell Ple el 2 de febrer de 1983. Vigent: 
3 de maig de 1983. 



e )  abeurar cavalleries i bestiar, i 

f )  deixar jugar els infants amb vaixells de paper o objectes 
anilegs, amb excepció de les fonts i estanys construits i destinats 
especialment a tal objecte. 

Articles 120 a 132*: 

Disposició final 

Quedan derogats els articles 14, 16 al 20, 290 al 299, 337 al 358, 
360 al 362, 839 al 876, 880 al 916, 1.877 al 1.882 i 1.933 al 1.940 de 
les Ordenances municipals de 1947 i modificacions posteriors, i les 
Normes reguladores de tómboles, aprovades pel Consell Ple el 8 de 
novembre de 1962. 

* Articles 120 a 132 derogats per i'"0rdenan~a Municipal del Medi Ambient sobre 
Zones naturals i Espais verds", aprovada pel Consell Ple el 21 de setembre de 1982. 
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