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L'ÚS DE L'ESPAI PÚBLIC
Introducció
En aquesta fitxa recollim quines són aquelles activitats que les associacions acostumem a
desenvolupar a la via pública i que, per tant, estan regides per les ordenances municipals.
És probable que alguna activitat no estigui exactament recollida, però igualment hem de
tenir en compte que per a qualsevol ús de l’espai públic que no sigui un ús comú general,
caldrà sempre un sol·licitar un permís. Cal tenir també present que els serveis municipals
podran desallotjar de la via pública les persones o materials que considerin que suposen
un perill per a la resta de la ciutadania o per al mobiliari urbà.
En tractar-se d’entitats juvenils, és important que el/la tècnic de barri estigui
assabentat/da de la nostra activitat. Això servirà tant per donar-nos a conèixer al tècnic/a,
com perquè aquest/a pugui intercedir a favor nostre o ens pugui assessorar sobre temes
tècnics.
A la fitxa temàtica 21 podeu trobar els contactes dels tècnics de barri.
Per aquelles activitats en què es preveu l’assistència de més de 500 persones, per tal que
el permís sigui atorgat, una de les coses que ens demanaran serà una pòlissa
d’assegurances per un valor mínim de 300.000€. Per a actes més petits l’assegurança
continua essent molt recomanable.

Sancions
La manca de permís així com les infraccions podran ser considerades lleus, greus o molt
greus. La quantitat econòmica a pagar variarà segons aquest barem i, en determinats
casos, la sanció econòmica podrà anar acompanyada de la confiscació de materials (Ja
siguin pancartes, cartells, materials d'infraestructura, etc.)
1. Infracció lleu: fins a 750 €. Exemple: Acampar a la via pública.
2. Infracció greu: de 750 a 1.500 €. Exemple: Enganxar cartells a qualsevol element de
l’espai públic no autoritzat.
3. Infracció molt greu: de 1.500 a 3.000 €. Exemple: Pintar un mural a qualsevol
monument o edifici protegit.
En la resta de casos dependrà de les particularitats de cada infracció.
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Tipus
d’activitat
Accions
(Manifestacions,
concentracions,
acampades...)

Publicitat
(Pancartes,
cartells,
fullets...)

Murals
(Grafits i murals)

Activitats
(Jocs,
jornades
culturals...)

Taules
d’extensió
(Taules
informatives,
venda de roses
per Sant Jordi...)

Concerts
(Actuacions
musicals amb i
sense
amplificació)

Què diuen les
ordenances

Permisos

L'autorització per a la realització de
manifestacions, concentracions o
activitats reivindicatives es gestiona
des de la Delegació del Govern. Les
acampades en àmbit urbà estan
prohibides pràcticament en la seva
totalitat.

“Comunicat de manifestació o
concentració a Barcelona”
(a entregar a la Direcció
General
de
Seguretat
Ciutadana o enviar per fax).
També s’ha de comunicar a la
Delegació de Govern.

Queda prohibit escampar i llençar
qualsevol tipus de fullets, col·locar
pancartes i enganxar cartells fora
dels llocs especialment habilitats.
Existeix també la opció d'utilitzar els
plafons publicitaris (OPIS).

Caldrà un permís municipal
per instal·lar banderoles i
pancartes a qualsevol espai
públic o element del paisatge.
Permís de “Instal·lació de
banderoles i pancartes a la via
pública”.

Queda prohibit realitzar qualsevol
tipus d’expressió gràfica sobre
elements de l’espai urbà. Només
podrem realitzar un mural o grafit si
disposem de l’autorització de la
persona propietària en cas que sigui
una propietat privada, a banda del
permís municipal que caldrà en
qualsevol situació.

El “Permís per pintar un mural
a
la
via
pública”
és
l'autorització
municipal
necessària per poder pintar un
mural
al
carrer.
Aquesta autorització també es
pot tramitar per Internet si es
disposa de certificat digital.

La regulació en aquest aspecte es
fonamenta en el dret de tothom de
gaudir dels espais públics d’acord
amb la seva naturalesa. No es
prohibeixen els jocs a l’espai públic,
però es vol evitar l’ús inadequat,
com ara la pràctica d’un joc que
pertorbi
la
seguretat
i
la
tranquil·litat
de
la
resta
de
persones, o del mobiliari urbà.

En aquests casos s'ha de
sol·licitar una Llicència per a
espectacles públics i activitats
recreatives
de
caràcter
extraordinari a la via pública.
Per a més informació podeu
consultar la Fitxa Temàtica 28:
organització
d'activitats
al
carrer
(http://crajbcn.cat/fitxes_temat
iques/organitzacio-dactivitatsal-carrer/)

Les ordenances municipals no
contemplen
directament
la
col·locació de taules informatives al
carrer. Tot i això, haurem de
sol·licitar el permís corresponent,
informant de l'activitat que volem
dur a terme.

En aquests casos cal presentar
una instància a qualsevol Oficina
d'atenció al ciutadà (OAC).

Si volem organitzar un concert a la
via pública, haurem de vigilar que la
ubicació que hem buscat compleixi
uns requisits concrets de seguretat i
respecte als veïns i les veïnes. A
més, per poder vendre begudes, i
més si són alcohòliques, haurem de
fer-ho constar de forma concreta al
permís que demanem pel concert.

Per a conèixer la normativa
específica, podeu consultar la
Fitxa Temàtica 30: Organització
d'espectacles al carrer
(http://crajbcn.cat/fitxes_tematiqu
es/organitzacio-despectacles-alcarrer/)

Logística
Quan organitzem una activitat a l’espai públic hem de tenir em compte que podem
necessitar diferents materials com poden ser: equip de so, tanques, papereres,
lavabos públics, tarimes, taules, cadires, punts de llum, barres...
Molts d’aquests materials ens els pot proporcionar el propi Districte sempre i quan el
pressupost d’aquest ho permeti. Per sol·licitar-ho, cal que ho fem constar a l’apartat
“Petició” de la sol·licitud de permís. També hi ha Districtes que disposen d’uns
formularis específics de “Sol·licitud de logística per a actes” que els podem demanar a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o bé mitjançant el/la tècnic de barri corresponent.
El Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona
Al CRAJ disposem de tot un seguit de material tècnic que us pot ser útil en
l’organització de les vostres activitats. Podeu consultar al nostre web les fotografies de
tot el material www.bcn.cat/craj , així com la normativa d’utilització i els preus.
El material de què disposem és el següent:
4. Imatge: Pantalla, reproductor de vídeo, reproductor de DVD, videoprojector,
projector de diapositives i equip d’il·luminació.
5. So: Equips de so portàtil, altaveu amplificat i megàfon.
6. Exposició: Carpa, mostrador i diversos plafons d’exposició.
7. Altres: Màquina de xapes, gots re-utilitzables, tarima...
Per sol·licitar aquest material ho podeu fer presencialment al CRAJ (C/ Gran de Gràcia
190-192) o bé per telèfon trucant al 93 265 52 17 o bé escribint al correu electrònic:
craj@crajbcn.cat

Enllaços d'interès
Permís per a la realització de murals a la via pública
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?
&stpid=19970000436&style=ciudadano&language=ca
Permís per realitzar festes infantils als Parcs municipals de Barcelona
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?
&stpid=20100000739&style=ciudadano&language=ca
Llicència per a espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari a la
via pública
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?
&stpid=20130001135&style=ciudadano

