REGLAMENT PER A LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES PER A PINTAR GRAFITS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.
Conjugar els interessos d’una part de la joventut, amb els generals de la població de Badia.
Per una part, la proliferació descontrolada de grafits arreu, causa una degradació estètica i visual i
alhora produeix un sentiment de rebuig dels veïns, cap a qualsevol manifestació d’aquest tipus.
Per altra banda el grafit es considera positiu ja que és una forma d’expressió moderna adoptada
per la joventut com a peculiar manifestació del seu impuls creatiu.
No obstant, en tractar-se, en definitiva, d’una forma específica de pintura mural, requereix de grans
superfícies, que han d’ésser ben visibles, per a aconseguir el grau de comunicació pretès.
Les presents condicions no tenen altres fins que els d’evitar la confrontació d’interessos
contraposats i vetllar pel respecte a les lleis, a les institucions i a les creences.
ARTICLE 1. DEFINICIONS.
Als efectes de les presents condicions, s’entén per grafit, tot missatge gràfic, sense ànim lucratiu,
de configuració abstracta o representativa, aplicat en qualsevol lloc visible des dels espais públics
del terme municipal de Badia del Vallès.
A més, s’entén per grafit el missatge gràfic no inclòs en els conceptes regulats en l’Ordenança
Municipal de Publicitat. Per tant, no s’entendrà com a grafit qualsevol tipus d’informació dirigida a
donar coneixement de l’existència de qualsevol activitat, producte o servei.
ARTICLE 2. CONDICIONS DELS GRAFITS.
Només s’autoritzaran els grafits que, prèviament, hagin sol·licitat i obtingut la preceptiva llicència
municipal.
Només s’autoritzaran grafits als llocs designats.
No s’autoritzarà cap grafit, o part d’aquest, a una alçada superior a 2,50 m del nivell de paviment
immediat, excepte si es fa constar expressament en l’autorització.
No s’autoritzarà cap grafit que sigui considerat ofensiu o irrespectuós per a les persones o les
institucions. Tampoc el que pugui fomentar, doni suport o ell mateix en constitueixi, falta de
respecte pel medi ambient, la fauna o la flora.
Tampoc el que inciti o pugui incitar a cometre, per acció o per omissió, cap infracció de la legalitat.
Tampoc el que sigui manifestament antiestètic. Tampoc aquest amb continguts racistes, xenòfobs,
manifestament antidemocràtics o atentatoris dels drets humans.
Les condicions dels grafits proposats seran valorades per la Comissió Tècnica Assessora de
Publicitat que, en cada cas, n’elevarà dictamen a la Comissió de Govern municipal.
Subsidiàriament, i per tot aspecte que no vingui expressament regulat en aquestes condicions,
s’haurà de complir el que al respecte es digui en l’Ordenança Municipal de Publicitat.
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ARTICLE 3. RESPONSABILITAT.
Seran responsables de les infraccions comeses segons les presents condicions, així com de les
particulars que figurin a la llicència:
-

De forma solidària, les persones físiques o jurídiques que hagin sol·licitat la llicència.
De forma subsidiària, el titular dels drets reals de l’emplaçament del suport del grafit que
hagués prestat explícita o implícitament la seva conformitat al grafit.

En tot cas, qualsevol responsabilitat que es pugui derivar del contingut dels grafits autoritzats,
recaurà sobre la persona o persones físiques o jurídiques que hagin sol·licitat la llicència.
ARTICLE 4. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA.
Tot grafit requerirà que, prèviament, hagi obtingut llicència municipal. Per sol·licitar aquesta,
s’haurà de presentar la documentació següent:
a) Instància sol·licitant autorització, amb les dades de les persones responsables, situació exacta
del suport del grafit i mesures en cm de la superfície que aquest ocuparà.
b) Croquis a escala del grafit, en el que s’aprecïi, amb claredat el seu contingut. S’expressaran
també els colors de les diferents parts.
c) Per sol·licitar grafits sobre suports de propietat no municipal, serà necessari aportar
l’autorització escrita dels propietaris o de qui aquest delegui. En el cas, d’edificis d’habitatges
s’haurà d’aportar llibre d’actes de la Comunitat de Propietaris, on consti la seva conformitat al
grafit i al lloc designat per aquest.
d) Queden subvencionades íntegrament les taxes que es generin a l’empara del present
reglament. Als efectes, la comissió municipal de govern adoptarà els acords d’encabiment
pressupostaris corresponents.

Badia del Vallès, 17 d’abril de 1996.
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