
Dijous, 12 de maig de 2011

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

El  Plenari  del  Consell  Municipal,  en sessió extraordinària  del  dia  29 d’abril  de 2011,  ha aprovat la  modificació  de 
l’Ordenança de mesures per fomentar  i  garantir  la convivència ciutadana a l’espai  públic  de Barcelona als efectes 
d’introduir-hi en el seu Títol II, capítol dotzè, secció tercera, la prohibició de la pràctica del nudisme, segons el text que 
es reprodueix a continuació:

“Secció tercera: Pràctica del nudisme o quasi nudisme.

Article 74.- Fonaments de la regulació

La regulació continguda en aquesta secció es fonamenta en la protecció del dret de les persones que utilitzen l’espai  
públic a no patir molèsties com a conseqüència de la manca de respecte a les pautes mínimes generalment admeses 
en relació a la forma de vestir de les persones que igualment s’estan o transiten per l’esmentat espai públic.

Article 74 bis.- Normes de conducta

1. Resta  prohibit  anar  despullat  o  despullada  o  gairebé  despullat  o  despullada  pels  espais  públics,  llevat 
d’autoritzacions per a llocs públics concrets, mitjançant Decret d’Alcaldia.

2. Així mateix, resta prohibit transitar o estar-se en els espais públics només en banyador o una altra peça de roba 
similar, tret de les piscines, les platges o els altres llocs on sigui normal o habitual estar-s’hi amb aquesta peça de 
roba.

La  prohibició  a  la  qual  es  refereix  aquest  apartat  no  és  d’aplicació  als  passejos  marítims  ni  als  carrers  ni  vies 
immediatament contigües amb les platges o amb la resta del litoral.

Article 74 ter.- Règim de sancions

1. La realització de la conducta descrita en el primer apartat de l’article anterior serà considerada infracció lleu, i serà 
sancionada amb una multa de 300 a 500 euros.

2. La realització de la conducta descrita en el segon apartat de l’article anterior serà considerada infracció lleu, i serà 
sancionada amb una multa de 120 a 300 euros.

3. En ambdós supòsits, els o les agents de l’autoritat recordaran en primer lloc a les persones infractores que la seva 
conducta és prohibida per la present Ordenança, i només si la persona persisteix en la seva actitud, es procedirà a 
la formulació de la denúncia pertinent.”

Barcelona, 6 de maig de 2011
El secretari general, Jordi Cases i Pallarès
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