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Núm. 3535
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Anunci sobre aprovació definitiva d’un reglament
El document que es transcriu a continuació constitueix el text íntegre del Reglament que regula grafits i pintades a la via pública
que ha resultat aprovat definitivament en no haver-se presentat cap
reclamació ni al·legació durant el termini d’informació pública al
que amb caràcter inicial va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament en
la sessió del dia 7 d’abril de 2011. El Reglament entrarà en vigor en
el termini de quinze dies hàbils comptadors a partir del dia següent
hàbil al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona.
“Reglament que regula grafits i pintades a la via pública
Primer. Aquest reglament neix amb la voluntat de desenvolupar
l’article 40 de l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 140 en data
21 de juliol de 2004, en el qual s’hi descriuen les prohibicions explícites sobre els grafits i les pintades.
Segon. S’entén per grafit o pintada aquella tècnica pictòrica consistent
en l’aerografiat amb pots de pintura a pressió (spray) que, a efectes
del present document, es practica sobre elements de l’entorn urbà.
Tercer. L’àrea d’Urbanisme té la potestat d’establir els criteris tècnics i urbanístics que determinin quins elements urbans poden ser
susceptibles de ser utilitzats per al grafit. Atenent aquests criteris,
l’àrea d’Urbanisme actualitzarà, anualment, un cens de parets susceptibles de ser pintades amb la tècnica del grafit. Aquest cens l’integraran, en relació a la titularitat dels elements, dos tipus de murs:
a) de propietat municipal i, b) de propietat no municipal. Aquests
darrers requeriran d’una autorització per escrit per part de la persona física o jurídica que n’ostenti la titularitat. El cens contindrà de
cada ubicació, l’adreça, un plànol de situació, una o diverses fotografies, la descripció de l’espai susceptible de ser pintat amb grafit i
la classificació del mateix.
Quart. El mateix cens de parets haurà de classificar-se, alhora, en
tres tipus de murs, que requeriran tres tipus d’autorització diferent:
a) Murs efímers. Aquells que tenen prevista una data d’enderrocament.
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b) Murs permanents. Aquells que integren una estructura permanent i que un grafit s’hi veurà durant temps indefinit.
c) Murs d’especial interès. Aquells que estiguin integrats en punts
que tinguin la consideració d’estratègics.
Cinquè. Es determina que, a efectes del present reglament, les persones físiques que vulguin fer grafits són els peticionaris. El servei
de Joventut serà l’encarregat de donar tràmit per a l’autorització
de les seves peticions sempre que no s’utilitzin bastides i/o altres
elements similars.
Sisè. Els peticionaris podran només demanar permís per a murs efímers i per a murs permanents. Els permisos per a murs d’especial
interès es concediran sota altres condicions (concursos).
Setè. Els peticionaris hauran de posar-se en contacte amb el Servei
de Joventut i demanar autorització per a pintar murs a través d’un
model normalitzat d’instància on s’hi especificarà si la petició és per
a un mur efímer o per a un mur permanent. Per als peticionaris
menors d’edat seran els pares o responsables legals qui signin la
instància.
Vuitè. Als permisos per a murs efímers s’hi adjuntarà una fotocòpia
del DNI del peticionari/la peticionària i, en cas de menors d’edat,
la petició l’han de signar els pares o tutors legals. A més a més s’hi
adjuntarà un esbos del tipus de grafit que s’hi vols dur a terme. La
petició serà vàlida només per a mur que s’hi determini i establirà els
dies i les hores en les quals es farà l’actuació. Se’n passarà còpia a la
Guàrdia Urbana i als zeladors d’urbanisme.
Novè. Als permisos per a murs permanents s’hi adjuntarà una fotocòpia del DNI del peticionari/la peticionària i, en cas de menors
d’edat, la petició l’han de signar els pares o tutors legals. A més a
més, s’hi adjuntarà un esbós en color del grafit que s’hi vulgui dur
a terme. La petició serà vàlida només per a mur que s’hi determini i
establirà els dies i les hores en les quals es farà l’actuació. Se’n passarà còpia a la Guàrdia Urbana i als zeladors d’urbanisme.
Desè. En cap cas no es concediran permisos per a grafits que siguin
o puguin resultar ofensius o discriminatoris. Els permisos seran
personals, instransferibles, i estaran vinculats sempre a un documents oficial d’identificació (Dni, passaport, NiE...).
Onzè. Els peticionaris que obtinguin permís per a fer grafits en un
mur portaran a sobre, en el moment o moments de l’execució de la
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seva actuació, algun document que els identifiqui (Document Nacional d’Identitat o passaport o carnet de conduir) i còpia de l’autorització municipal que els faciliti el Servei de Joventut en el moment
de l’autorització.
Dotzè. La Guàrdia Urbana i els zeladors municipals tenen la potestat d’inspecció i control dels grafits. En cas que la Guàrdia Urbana o
els zeladors els ho requereixin durant l’execució del grafit, els peticionaris que obtinguin permís per a fer grafits hauran de mostrar la
documentació que acredita que han rebut autorització. En cas contrari s’ actuarà en els termes que preveu l’Ordenança de civisme i
convivència ciutadana i resta de normativa vigent.
Tretzè. No es consideraran aquelles peticions que afectin a murs per
als quals calgui una bastida o element similar. Tant en les peticions com en les autoritzacions constarà la no utilització de bastides,
elements similars o escales. S’haurà de delimitar l’espai a fi de no
afectar amb els sprays als vianants i/o altres bens del domini públic o dels particulars. Els peticionaris seran els únics responsables
quan a l’utilització dels sprays i hauran de seguir les instruccions
d’ús del fabricant, així com adoptar les mesures de prevenció de
riscos que s’indiquin per l’esmentat fabricant, sense que l’ajuntament assumeixi cap responsabilitat al respecte, en cas de tractar-se
de menors els hauran d’utilitzar acompanyats d’un adult. En funció d’aquests riscos caldrà que adoptin sota la seva responsabilitat
les mesures de seguretat complementàries adients, tals com utilitzar
ulleres protectores, guants de làtex etc. Els residus produïts com a
conseqüència d’aquestes activitats s’hauran de gestionar d’acord
amb la normativa medi ambiental corresponent.
Els sprays per fer els grafitis s’han de subjectar al que determini la
normativa sectorial aplicable, especialment la relativa a seguretat
industrial, sanitat i salut pública, i també qualsevol altra que tingui
com a finalitat garantir la salut i la seguretat de les persones consumidores. En principi es presumeix que són segurs els béns que duen,
si és preceptiu, el marcatge CE o bé que disposen d’un certificat de
conformitat emès per un organisme acreditat a la Unió Europea.
Catorzè. En tot allò que no prevegi aquest reglament, s’aplicarà allò
que es derivi de l’aplicació de l’Ordenança de de civisme i convivència ciutadana i, en última instància, els criteris tècnics corresponents d’acord amb la normativa vigent.
Quinzè. Disposició Final:
El present Reglament entrarà en vigor, una vegada aprovat definitivament, als quinze dies hàbils de la seva publicació al Butlletí Ofici-
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al de la Província, i transcorregut el termini de comunicació a què es
refereixen els art. 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985 d’abril, reguladora de
les bases del règim local.”
Figueres, 2 de març de 2012
Santiago Vila Vicente
Alcalde
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