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REGLAMENT 
DE LA GUARDIA URBANA DE BARCELONA 

CAPÍTOL I 

Disposicions Oenerals 

ART. 1.er El Cos creat per al servei de vigilancia i 
policía urbana del terme municipal de Barcelona, es deno
mina "Guardia Urbana". 

ART. z.on La Guardia Urbana té coma missió primor
dial vetllar dintre el terme municipal per a 1' exacte compli-, 
ment de les disposicions contingudes a les Ordenances 
Municipals, Reglament de Circulació, bans del bon govern, 
les altres disposicions que dicti 1' Alcaldía Presidencia i 
tots aquells acords que prengui l'Ajuntament. . 

En la seva qualitat d'agents d'autoritat municipal, les 
classes i individus de la Guardia Urbana es troben també 
obligats a cooperar als fins propis de les autoritats gover
natives i judicials i contribuir a la conservació de l'ordre 

' persecució de delinqüents i prestar llur servei a tetes les 
persones que els demanin protecció. 

ART. 3. er El Cos de la Guardia Urbana cuidara . so
lament d'aquelles funcions propies de la seva comesa sense 
que mai pugui atribuir-se'n d'altres de caracter diferent, ni 
fer (sense instruccions Superiors concretes) altres serveis 
que els exposats en aquest Reglament. 

ART. 4.rt Cuidara molt es,pécialment de tot el que fa 
referencia a la comoditat i tranquil·Jitat del veinat: de la 
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circulació de vehicle~ i persones a la via pública i de tot 
allo que pugui contribuir al major prestigi i cultura de la 
Ciutat. 

ART. S.e Tractara sempre amb la maxima correcció 
totes les persones que se 1i dirigeixin, sense distingir en 
obsolut cat~ories ni ~ondicions. _ 

ART. 6.e La Guardia Urbana depen com tots els orga
nismes municipals, del Sr. Alcalde President, i en la seva 
organització, de la Comissió de Governació. Ha de guar
dar com és natural, la deguda relació, segons les normes 
~stablertes o que s'estableixin, amb altres Comissions 
Consistorials, el Sr. Tinent d'Alcalde i Regidors. 

ART. 7.e, Ais barris respectius, d'acord amb allo que 
és disposat, mantindran la deguda relació amb els · Srs. 
Alcaldes de Barrí. 

ART. 8.e Faran servei amb armes aquelles classes i 
inidvidus que designara el Cap Superior de la Guardia, 
d'acord amb l'índole deis serveis que tinguin encomanats. 

CAPITOL II 

Plantilla í Serveis 

ART. 9.e El Cos de la Guardia Urbana es compon de 
la plantilla següent: 

Cap Superior 
Oficial 

Infantería Sots-oficials 
Auxi1iars 
Individus 

l Auxiliars 
Individus 

Cavalleria 

l Auxiliars 
Individus 

Motoristes 
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De la Infantería 

ART. 10. Prestara el servei als 10 Distrides en que és 
dividida la Ciutat i formara la secció especial del servei 
de circulació. · 

De la Secció Especial de Circulació 

ART. 11. Curara especialment de l'ordenació de la 
circulació de persones i vehicles per tal que es compleixi. 
el "Regl. Gral. de Trafíc" i altres reglaments complemen
taris d'aquest. 

De ia Cava:lleria 

AR.T. 12. Prestara els serveis d'~scolta d'honor de 
l'Ajuntament i de vigilancia í ordenació del trafic, en pas
seigs, avingudes i carreteres. 

Deis Motoristes 

ART. 13. Estaran afectes als serveis de circulació, re
partiment de correspondencia de caracter urgent i dels 
altres serveis que els encomani el Cap Superior. 

C.APITOL III 

De l'lngrés. Baixa i Reingrés al Cos 

ART. 14. De conformitat amb , allo . que disposa la Llei 
Municipal, l'Ajuntament nomenara els guardies urbans a · 
fí que els designats puguin gaudir de tots els benefids 
que · concedeix o pugui concedir el Reglament General 
d'Empleats, en tot allo que es refereix a drets i deures; i 
en aquest sentit quedaran equiparats als altres funcionaris 
de la Corporació Municipal. . 

ART. 15. Tot individu que ingressara a la Guardia 
Urbana, en tots els .casos i sense cap excepció, haura de 
reunir els següents condicions: 
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a) Ésser espanyol. 
b) Major de vínt i tres anys hi no haver complert 

els 35. 
e) Acreditar bona conducta. 
d) Tenír una talla mínima de 1,700. 
e) Parlar i escriure els idiomes catala i castella. 
f) No haver estat condemnat per delicte comú. 
g) Acreditar amb certificat medie, posseir perfecta sa

lut i ca picitat física. 
h) Haver complert tot allo que és disposat respecte el 

servei militar. 
ART. 16. Per formar part a la secció de Cavalleria i 

Motoristes, hauran d'ésser demostrarles les corresponents 
aptituds. 

ART. 17. AqueJls que sol·liciten l'ingrés, hauran de pre
sentar una instancia al Registre General de l'Ajuntament, 
dirigida al Sr. Alcalde President en la cual detallaran llurs 
condicíons i merits. 

ART. 18. En condicions iguals, seran preferits per in
gressar al Cos aquells que coneguin idiomes estrangers. 

ART. 19. Les classes i individus de la Guardia Urbana, 
fruiran d'una llicencia anual de 15 dies. Aquesta llícencia 
podra ésser prorrogada fíns a 30 en casos de malaltia o 
molt justificats, preví informe del Cap. 

ART. 20. Tot el personal de la Guardia Urbana~ fruira 
d'un día de descans setmanal. 

ART. 21. Les llicencies han de tramitarse d'acord amb 
allo que disposa el Reglament General d'Empleats. 

ART. 22. En .casos d'urgencia justificada, els Sots-ofi
cials podran concedir fíns !i 2 dies de permís a llurs 
directes subordinats, i ~en donaran compte a la Direccíó; 
aquesta Direcció, fins a 5 dies, i en passara coneixement 
al Sr. Alcalde. 

ART. 23. Las baixes del Cos, es produiran: 
a) Pér haver complert 62 anys, peró se'ls reconeixeran 

5 anys de servei. Per al Cap Superior i l'oficial 
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regira en tot els seus extrems el Reglatnent Ge
neral d'Empleats~ El reconeixement deis 5 anys 
de servei es basa en el següent acord; si l'Ajun
tament creu que després deis 62 anys, les classes 
(menys el Cap i l'Oficial) i els individus no es 
troben en condicions físiques per a prestar llur 
servei, just és que se'ls reconeguin al menys 5 
anys, perque no tenen cap culpa que la mena de 
llur ocupació, per tal com és més pesada i els ha 
de reportar més sacrificís, els privi d'aconseguir 
tants d'aventatges económics com poden haver 
aconseguit altres funcionaris precísament amb 
un servei mes planer i sobre tot menys exposat. 

b) Per dimissió. 
e) Per acord de l'Ajuntament en virtut d'expedient. 
d) Si es deixa de prestar servei mes d'un any, a causa 

de malaltia. 
ART. 24. Aquells que estan compresos als apartats b) 

i d) de l'article anterior, podran reingresar sempre que no 
excedeixin de 1' edat reglamentaria o preví reconeixement 
facultatiu que acrediti haver desaparegut les causes que 
motivaren la separació. 

CAPITOL IV 

PERSONAL 

El Cap Superior 

ART. 25 El carrec del Cap Superior de la Guardia 
Urbana i de Cerirnonial, al cual Cap tindra categoría de 
Cap de Secció, es proveira per concurs o oposicions se
gons detertnini en cada cas la Comissió de Governació. 

Els espírants hauran de reunir las seguents condicions: 
1.er Ésser espanyol 
2.ó•: Tenir més de 25 anys i no haver complert els 40. 
3.er Portar al rp.enys 10 anys de residencia a Barcelona. 
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ART. 26 Els exercícis d'oposició seran dos; 
EL PRIMER consistira a acreditar coneixements de le
gislació Municipal, Ordenances Municipals Códic Penal· 

' ' en tot allo que tingui relació amb els serveis encomanats a 
la Guardia Urbana i Historia de Barcelona; ultra aíxo, cal
dril que demostri saber parlar i escriure amb tota corree
ció els idiómes catala, castella i frances, i justifiqui també 
coneixer un altre idioma deis de més divulgació. 
EN EL SEGON els opositors llegiran una memoria en 
la qual fara constar la impressió que ten en de 1' organisme 
de que es tracta i les variants que a llur criterí, cal 
introduir-hi. 

ART. 27. El Cap Superior curara de l'organització 
general de la Guardia Urbana. 

ART. 28. El Cap Superior és l'unic responsable del 
personal a les seves ordres i de la manera com aquest 
personal presta el servei, així com del compliment, disci
plina i netedat en llur presentació. 

ART. 29. Caldra que vigili per tal que classes i indivi
dus compleixin . Ilur deure; deixara que cadascú actu1 
dintre el cerCle de les seves atribucions i procurara sempre 
mantenir el prestigi de l'Institut que dirigeix. 

ARr. 30. Corregira les faltes que trobi en el servei i 
en fara carrec a la classe que correspongui, si per la seva 
importancia cal prendre altres determinacions. 

ARr. 31. Sera obligacíó seva acudir als incendis i 
accidents d'importancia, a l'objecte de disposar totes les 
mesures que aconsellin les círcumstancies. 

ARr. 32. Acompanyara la Corporació Municipal amb 
els guardies que correspongui, als actes i cerímonies als 
quals 1' Ajuntament assistira. 

ARr. 33. Passará revista parcial del personal sempre 
qu_e ho cregui necessari i visitara periódicament les dele
gacions i les cavallerises. 

, Per poder revistar la totalidat de la Guardia en día de
terminat, caldra que ho posi en coneixement del S. Arlcalde. 
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ARr. 34. Com a Cap Superior de la Guardia Urbana, 
tindra a carrec seu: 

1.er La inspecció general de tots els serveis. 
2. ón La confecció de 1' escaJafó deis indivídus que com

ponen la Guard1a. 
3.er L'expedient personal (en toí alló que es r~fereixi · 

a la Guardia) de cadascú. 
4.rt La direcció del servei del Cos de "Serenos". 
5.e Donar possessíó. í baíxa als índ~vidus del Cos, 

així mateix com ·-donar compte d'aquells que 
compleíxín l'edat reglamentaría, per tal que es 

· puguin fer els expedients de jubílació. 
ARr. 35 . . El Cap Superior no vestira uniforme. Portara 

el vestit que exigeixi l'acte o cerimonia que es celebrara; 
com a distintíu qe la seva autoritat, portara bastó de co
mandant amb borles negres i daurades. 

De l'Oficial '-

ART. 36. r> oficial de la Guardia Urbana sera nome
nat per concurs o oposidó, segons determinara en cada 
cas la Comissió de Gobernació. 

Els opositors que no siguin de la Guardia Urbana, 'cal
dril que reuneixin les següents condicions: 

Ler Ésser espanyol. 
· 2.ón Tenir, més de 25 anys i menys de 40. 
3. er Portar 1 O (\nys de residencia a Barcelona. 
ART. 37. Als exercicis caldra demostrar el coneixe

ment perfecte de les Ordenances Municípals; Historia de 
Barcelona i els idíomes catala, castélla i frances. 

ARr. 38. L' oficial de la Guardia U,rbana substituíra el. 
Cap Superior en malalties i absencíes i en tots aquells ac-
tes per als quals sigui delegat del Cap. . 

ARr. 39. En donar compliment a les o.rdres que rebra 
del seu Superior jerarquic, l'assabentara de les imperfec-
cions' que pugui haver trobat en el servei. r 
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ARr. 40. Com a carrec d' absoluta confianc;:a i descans 
del Cap Superior, curara de . l'organització deis serveis 
que tenen~ el seu carrec les diverses seccions en que és 
subdividida la Guardüi. 

ART. 41. Usara runiforme que li correspongui segons . 
la secció ' a· la qual pertany r 'portara el distintiu del seu 
grau d'acord amb allo que és dísposat. . 

Deis Ascensos de Sots-oiicials i Auxiliars 

--:;, 

ARr. 42. Les vacants de Sots-oficials i Auxiliars seran , 
cobertes mitjanc;:ant exercicis d' oposició que convocara la 
Comissió de Governació entre els Auxiliars i Guardies. 

ARr. 43. Per a l'ascens es consideraran molt especial
ment el coneiximent d'idiomes estrangers, les condicions 
d'aptitud i d'org~nització físiques i de c,omandament. 

J~els Sots-ofiCials 

Ag_r. 44. Tindran a llur carrec un deis districtes en 
que és dividida la Ciutat, i estaran sota llurs immediates 
ordres els Auxiliars i els Individus que estiguin adscrits 
al districte. 

ARr. 45. En cas de no haver-hi Sots-oficial en un dis
tricte, actuara en lloc seu 1' Auxiliar més antic si no . mana 
una altra cosa alguna disposició expressa que la Direcció 
hagués dictat en présencia de circumstancies especials 

· que poguesin. presentar-se. 
ARr. 46. Malgrat allo que es disposa a l'artícle 45, 

.totes les Classes i Individus tindran jurisdicció en tota la 
Ciutat; les primere's, la natural jurisdicció i autóritat amb 
tots els subordinats, perque la divisió per districtes obeeix 
únicament a un a~pecte d' organització interiór i que no 
relleva mai del co'mpliment del deure pel simple fet de tro
bar-se la Classe o Individu en diferent districte d'aquell 

' que tinguin assignat. 
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ART. 47. Quan coincideixin més d'una Classe de la 
mateixa graduació en un servel que cap d'aquestes no 
tingui especialment assignat~ por~tara la direccíó la més 
antiga. 

ART. 48. Els Sots-oficials, tindran a llur carrec, la 
direcció de tots els serveis que depenguin del districte, 
adhuc el de "Serenos" i donaran compte de totes les inci
dencies .que pugui haver-hi als districtes, als Senyors 
Tinents d'Alcalde. 

Deis Auxiliars 

ART. 49. Actuaran sota les immediates ordres deis 
) 

Sots-oficíals als quals substituiran en els casos de maJal-
tia i d'absencia, per torn d'atiguitat, si alguna especial 
disposició Jde la Direcció no mana una altr.a c9sa. 

ART. 50. Curara de les rellevades i que els Guardies 
compleixin totes les ordres· que rebin i les obligacions 
generals del carrec. 

ART. 51. Posaran en coneixement de llur immediat su
perior totes les irregularitats que observin durant ·el ser

-vei, als efectes que procedeixi, i seran responsables d' aques
tes irregularitats, si no en fan la deguda notificació. 

De les- Classes de la Secc~ó Muntada 

ART. 52. Tindra la direcció de la Secció Muntáda, la 
classe a la qual corresponguí per reglament. 

ART. 53. La classe que tindra la direcció, curara; 
a) Que es tractin bé els cavalls, i que hi hagi netedat, 

ventilació i abric. 
b) Que l'estable sigui sempre net i de la recepció i 

repartiment deis pinsos. -
ART. 54. Donara coneixement, al manescal encarregat 

de la visita ~ del bestiar, de les novetats que pugui observar 
en la salut i estat deis cávalls. 

-13-
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ART. 55. Vigilara les operacions del ferram~nt per evi
tar les malalties_ que adquireixin els. cavalls, p.er descuit, 
en operacions tan importants. 

ART. 56. Quan morí un cavan, en donara compte al 
Cap Superior i acompanyara el certificat que haura fet el · 
n1anescaL 

ART. 57. Tindra al seu carrec directe l'organització 
deis serveis de la secció, i eñ dara compte al Cap Superior, 
per fotmetre-ho a la seva aprovació. 

CAPITOL V 

De la Prestació deis Serveis 

ART. 58. Les diverses seccions de que disposa la 
Guardia Urbana, faran amb puntualit~t i exactitud els ser
veis que tinguin encomanats segons les ordres i instruc

, cions que rebin de llurs Superiors, als quals deuran la 
subordinació i respecte que exígeix i necessita toda mena 
d'institut ben organitzat. 

Per tal que els serveis resultin tan perfectes com sigui 
possible, una vegada cada mes, el President de la Comis
sió de Governació o aquell que ell de1egui, donara confe
rencies als guardies, a les. hores fora del servei, per tal de 

. comentar les Ordenances Municipals, les disposicions deis 
pressupostos i acords de 1' AjuntanÍent que més relació 
tinguin amb les funcions de la Guardia Urbana. 

ART. 59. Les Seccions de la Guardia Urbana, faran el _ 
servei per torns que tindran assenyalats, sense perjudici 

r 

d'ampliar-los' sempre que ho exigeixin les cicumstancíes, 
per disposicíó del Sr. Alcalde o a críteri del Cap Superior. 

AI,<T. 60. A cada secció hi haura destinats un nombre 
de classes i indivídus i els serveis es distribuiran ~empre 
en forma justa i equitativ9-. 

ART. 61. En la prestació del serveis, el guardia tindra_ 
, sempre en compte que del seu comportament i éompeten-
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cía, depen el prestigi i concepte que pugui ·formar-se de 1a 
Ciutat que ell representa. . 

ART. 62. En adre~arse. al públic, haura de fer-ho sem
pre amb la maxima atenció i amabilítat; quan, per raó del 

. sen carrec, es vegi obligat a reptar o amonestar, ho fara 
en forma persuasiva, sens aixecar la ve.u, amb gestos mo
derats, i evitara en absolut tota violencia de llenguatge, 
impropia de qui representa el principi d'Autoritat, tant més 
respetable quan amb més serenitat i amb més correcció 
s'exerceix. 

ART~ 63·. Quan una Classe hagi d'amonestar un infe
rior, ho fara sempr~ amb !'energía que calgui, pero no 
obhdant maí la consideració i respeCte que mereixen els 
subordina ts. 

ART. 64. Tots els indivídus que formen part de la 
Guardia Urbana, han d'esser models de honorabilitat, dis
creció, disciplina, laboriositat i subordinació i, tant priva
dament com oficialment tindran sempre n1olt en compte 
l'obligació que tenen de representar, en tot moment amb 
dignitat, l'Institut al qual pertanyen i la Ciutat, la ·guarda 
de la qual tenen encomanada. , 

ARr. 65. Fins fora del servei, s'abstindran de prendre 
part en jocs prohibits i en diversions impropies de la 
serietat que sempre ha de resplendir en els individus de la 
Guardia Urbana. 

ARr. 66. El Guardia, sempre haura de presentar-se 
puntualment al lloc on cal afectuar la rellevada, amb 
!'uniforme net i acurat, ben afaitat, amb les sabates Ilustra
des i el coll i punys nets. 

ARr. 67: El guardia que no pugui presentar-se al ser
vei, en cas de trobar-se indisposat o malalt, haura d' en
viar avís immediat al lloc on hagi de presentar-se, sense 
perjudici de formalitzar la baixa dintre les 24 hores, si 
segueix imposibilitat de presta[ el seu servei. 

ARr. 68. El guardia no podra abandonar el servei que 
tingui fixat,. si no és per causes que es derivin d'aquest, i 
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curara sempre de redactar uná nota, la qual trametra al 
~eu immediat Superior, on constaran els motius d'haver 
abandonat el seu servei. -

ARr. 69. Durant el servei, el guardia s'abstindra en 
absolut de mantenir conversació de cap mena amb com
panys, transeünts ni amb altres agents de l'Autoritat. En els 
casos imprescindibles, procurara sempre que la conversa 
sigui el més _ breu posible. 

ART. 70. S'abstíndra també, de fumar i seure, espedal
ment en cafes i bars itindra present que l'agent d'autoritat, 
ha de presentar-se sempre amb la més exquisita correcció, 
a fi que el públic 1i tingui el respecte que ha de mereixer. 

ARr. 71. El guardia portara constantment els guants 
posats i en rebre i acomiadar les persones que se 1i adre
<;aran, les, saludara tal com esta disposat, ambla major co

. rrecció i respecte. 
ARr. 72. Si fos objecte d'una agressió7 procurara 

repel-lirla, únicament per evitar el mal que tractessin de 
fer-li, pero, sense deixar-se portar pel més petit impuls de , 
venjan<;a o d' o di. Per tant, tindra present que els tribunals 
de Justícia repararan de seva aignitat ofesa. 

ART. 73. Si intervé .en un fet que constituexi falta ·o de-
' licte, previst al Códic Penal, passara nota del fet i, si 

procedeix, portara l'autor o autors del fet a la Delegació 
del Districte, i dara coneixement del que hagi esdevíngut al 
Superior immediat que corr,espongui. 

ART. 74. Amb els ambriacs, caldra que tingui present 
llur estat i quan sigui necessari, a més, llur condíció per 
tal de tractar-los amb moderació, í no adoptara mesures 
de rigor més que en casos extrems. 

ART. 75. Amb els menors d'edat procedira sempre 
afablement i amb ~uavitat fins en els casos en que s'inso
lentin o es resisteixín. 

ART. 76 Prohíbíra d'una manera absoluta que siguin 
maltractats els animals de tota mena i que- els d¿ carrega 
arrosseguin més pes del que esta indicat a les Orden9,n
ces, o bé del que bonament es vegi que poden suportar. 
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ART. 77. ·Curara que siguin respectades les plantes i 
flors, els monuments,· fanals i tot allo que constituexi el 
patrimoni i embelliment de la Ciutat. 

ART. 78. Si trobés diners o qualsevol objecte útil, a la . 
vía pública, ho lliurara al Superior immediat. Si la tro~alla 
1i fos donada per un transeüent, prendra nota del nom, 
domicili, lloc, i altres circumstancies, així com del fet. 

ART. 79. No podra entrar amb caracter oficial al do
micilí d'un cintada, sense permís o document del Jútge 
.competent; podra, pero, entrar a tots els domicílis, sense 
necesítat d'aquests requisits, quan damanin auxili perso
nes que hi siguin dín2l, o bé per evitar un sinistre o quan 
persegueixi un delinqüent s~orpres infraganti que s'hagí 
refugiat allí. 

ART. 80. Quan hagi de fer una denúncia respecte al 
compliment del que dísposen les Ordenances Municipals o 
Bans de l'Alcaldía, procurara sempre fer-ho saber al de
nunciat. 

ARr. 81. Les classes i guardies saludaran amb tot res
pect~, aixt(cant la dreta 'a l'al~ada reglamentaria í perfecta
rp.ent drets sempre que passin a prop, els Senyors Alcalde, 
Tínents d' Alcalde, i Alcaldes de Barrí ( quan siguin a la 
demarcacíó que tinguín a llur carrec). 

ARr. 82. Saludaran també de la mateixa n1anera les 
Autoritats, Banderes Catalana, Espanyola í "de la Ciut~t i 
quan oficiahnent es toquin e1s himnes Nacional i Estran
gers. 

ARr. 83. Les classes i indivius saludaran així mateix 
el ·Cap Superior. Les classes ínferiors saludaran les supe
riors de-la mateixa manera. 

Els guard.ies, saludaran de la manera prescrita a totes 
les classes i fins llurs companys, sempre, pero, aturant el 

/ 

pas· quan vesteixín uniforme. 
La salutació cal que sigui corresposta per la · classe 

que la rep. 
En general, el salut pot prodigar-se perque és expressió 
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externa d'educació i del respecte que sempre mereixen 
les autoritats i el públic . . 

CAPÍTOL VI 
De les Faltes 

ART. 84. Les faltes es consideraran lleus o greus no 
pel fet en. sí, sinó en virtut de les circumstancies que les 
envoltin. 

ARr. 85. Es considerara falta, tot alió que representi 
incompli-ment- del que disposa aquest Reglament, o aquells 

. actes no previstos i 1' execució dels quals signifiqui una 
acció mereixedora de sanció 'per parí de la Sup,ifioritat. 

ART. 86. Com a actes mereixedors de castig, e~ consi-
deraran: 

1.er La insubordinació. 
2.ón La resistencia, més o_menys disimulada, a complir 

.allo que sigui manat. 
3. er -Obrar en desprestigi de la Guardia Urbana o de 

1' Ajuntament. 
4-.rt Cobrar quantitats per -tolerar infraccions. · 
5. e L' embriagues a . . 
6. e La manca de discreció i secret en els serveis que 

tingui encomanats. 
7.e La reincidencia en anteriors faltes que hagin 

estat considerarles lleus. 
8. e La inexactitud en les notes que hagi de donar a 

la' Superiorítat. 
9. e N o pagar el que degui. 
ART. 87~ Els guardies que d'una m~nera persistent 

· incompleixin el que es disposa en aquest Reglament i des
prés d'advertíts hi ensisteixin, seran degudament amones
tats pels Auxiliars, els quals després de tres faltes ho 
posaran en coneixement del Sots-oficial del Districte, el 
qual en donara compte al Cap Superior, qui posara una 

· nota a 1' expedient que, de cada . indivídu del Cos, hi ha a 
· la Direcció. · 
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Si el Sots-ofial del Districte hagués d'env.iar una nova 
nota del mateix indívidu, el Cap Superior ho posara en 
coneíxemenJ de 1' Alcaldía p-erque aquesta, si ho creu del 
cas, procedeixi a apercebre el guardia en la forma i efecte 
que disposa el Reglament general d' empJeats. 

. Seguint le deguda jerarquía per a les classes, regiran 
aquestes mateixes dísposicions. 

ART. 88. Quan e-1 Cap Superior tingui coneixement d'un 
fet greu, ho comunicara al Sr. Alcalde per escrít o de pa
raula, segons que exigeixin les circumstancies, perque es 
procedeixi tal com correspongui. . , 

ART. 89. En la formació d'expedíents, es seguíra la 
pauta que assenyala el Reglament gerieral de Funcionaris. · 

ART. 90. Les suspensions d'empleu i sou d'un a quinze 
dí es seran disposades per 1' Alcaldía Presidencia, a pro
posta de la Dírecció. 

ARr. 91. ·Quan la Superiorítat cregui que el castíg ha 
d'esser major del que indica l'article anteríór, correspon
dra la formació d'expedient, el qual sera portat per la 
~ateixa Alcaldía o per delegació. 

. ART. 92. Com a conseqüencia de l'expedíent, podran 
imposar-se suspensions d'empleu i sou d'un a 6 mesos. 

ARr. 93. El personal de' la Guardia Urbana podra 
esser suspes a l'acte per l'Akaldia Presidencia, per causes 
extraordinaries molt greus. · 

L'Alcaldia caldra que doni compte d'aquesta mesura a 
l'Ajuntament. 

Coll} a conseqüencia d'expedient, podra esser disposada 
la destitució. 

CAPITOL VII 
Permís 

ART. 94. Els serveis meritoris que portin a cap les 
classes i individus de la Guardia Urbana, seran objecte 
d'especial menció al respectiu expedíent de l'interessat 1 

es posaran en coneixement de tota la Guardia. 

-19-
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ARr. 95. Quan el servei sigui de veritable importancia, 
la Direcció ho posara en coneixement de 1' Alcaldía Presi
dencia, als deguts efectes. 

CAPITOL VIII 

De I'Uniioa-ane 

ARr. 96. L'ús d'uniforme és oblígatori en els actes de 
servei i sempre que, fora d'aquest, s'hagi de _presentar 
Classes 9 Individus a nurs superiors o per diligencies 
oficials. ' 

ARr. 97. Tates les Classes i Indívidus que circulin per 
la vía pública, vestits d'uniforme, s'entendra que estan en. 
funcions de servei. 

ARr. 98. Les peces de vestit, tindran la següent durada: 
Levita o guerrera . 2 anys 
Pantalon . 1 » 

Ca pot i penissa 3 )) 
Gorres 1 )) 
Case . 3 » 

La gala es renovara quan ho reclami el seu estat. 
ARr. 99. Els guardies de districte i de la secció de 

Circulació, vestiran levita vermena amb vius negres. A 
l'hivern capot negre. Els de districte, portaran gorra i els 
guants grisos. Els de la secció de Circulació, case negre a 
l'hivern, blanc a 1' estiu i guants blancs. 

ARr. 100. Els guardies de les seccions Muntada i els 
Motoristes, vestiran de color blau fose, amb vius vermells. 
Els de Cavaneria, portaran case negre a l'hivern, blanc a 
1' estiu i guants blancs. Els mot~ristes, gorra i guants 
gnsos. ,-

ARr. 101. Les classes portaran !'uniforme del mateix 
color que els individus, segons la secció a que corres
ponguin: -

Les classes d'Infanteria, ~portaran guerrera en lloc de 
la levita deis individus i bastó llarg. 
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ART. 102. Les classes i individus que usin armes, por
taran el revolv~r reglamentari, que els sera facilitat per 
1' Ajuntament. 

ARr. 103. Els dístintius de les Classes seran: 
Auxiliars: dos galons de plata de 20 milímetres a la 

bocamaniga. 
Sots-oficials: tres galons de plata_ de 27 milímetres a la 

bocamaniga. 
Oficial: tres galons de plata de 9 milímetres i un altre a 

sobre de 18 milímetres. 
ARr. 104. La gala pera la secci~ de Infantería consistira: 
MITJA GALA: Levita blau fose, . amb guard~pit blau 

cel: pantalon blau fose amb franja blau cel: case de cuiro 
amb metalls platejats: ploman blanc: guants blancs ·i capa 
a l'hivern. Sabre. 

ARr. 105. Les classes d'Infanteria, portaran el1nateix 
uniforme amb els corresponents galons a les bocama
nigues. 

ART. 106. La gala per a la secció de caballería con
sistíra. 

MITJA GALA: Guerrera blau fose i pantalon del mateix 
cólor amb vius , vermells: manyoples: case de cuiro amb 
metalls platejats (amb ploman o sense) 'guants blancs: 
botes de muntar, de xarol. · 

GRAN GALA: Guerrera blau fose creuada, amb cordons 
blancs i pantalon de punt blanc: manyoples: case de cuiro 
amb metalls platejats i ploman blanc: guants blancs: botes 
de muntar, de xarol i xarreteres de metall als muscles. · 

ART. 107. Les classes de Caballería, usaran els ma
teixos uniformes que els individus, solament que en els de 

1 

mitja gala portaran els dístintius de llur categoría, , al 
mig de la maniga esquerra, lloc compres entre el colze i 
el muscle, formant un angle d'uns 90 graus, amb els costats 
de sis centímetres i mig. 

ART:1 08. Tates les Classes i Individus de la Secció 
Muntada, formen la gala. 
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ART. 109. A la secció d'Infanteria; formen la gala 47 
individus, 2 auxiliars i un Sots-oficial. 

ART. 110. Les classes i individus que hagin de formar 
la secció de gala, seran escollits per la D1recció, i es tindra 
en compte que han de reu:rir les maximes condicions de 
presentació, netedat i discreció. 

J ART . . 111. Es fara servei de gala, sempre que l'Ajunta~ : 
ment en corpo~ació o Comissió assisteixi a actes oficials: 
quan vagi aquests actes el Sr. Alcalde o un delegat seu, i 
sempre que ho disposi 1'A1calde President o ho aconsellin 
les circumstancies, a criteri de la Direcció, i es tindran 
present els antecedents. 

Del Mont de Pietat 

ART. 112. Tot el personal que figura a la nomina de la 
Gtiárdia qrbana, obligatoriament formara part del, MONT 
DE PIETAT HUMANITARI DE LA GUARDIA URBANA.-

ART. 113. Podran formar part del MONT DE .PIETAT, 
els funcionaris que, havent pertangut a la Guardia Urbana, 
ocupirt a:ltres llocs a la plantilla de 1' Ajuntament, o es 
trobin en situació de jubilats, excedénts, dimissionaris o 
cessants. 

ART. 114. El MONT DE PIETAT es regira per un 
Reglament i la Junta Directiva sera elegida per l'Assemblea 
General, la qual sera convocada expressament. 

lE f 
Aprovat en Consistori del día 3 de Juny de 1932. 
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