
PROPOSTA DE MODIFICACIONS DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL BON 
VEÏNATGE I DEL BON ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC I DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE 
DISTRIBUCIÓ DE PUBLICITAT.

A) ORDENANÇA REGULADORA DEL BON VEÏNATGE I DEL BON ÚS DE L’ESPAI 
PÚBLIC.

1) S’afegeix un segon paràgraf a l’article 6:

Resten prohibides en l’ús dels espais, els equipaments i els béns públics, les actituds 
individuals i col·lectives, de fet o de paraula, així com les pràctiques discriminatòries de 
contingut xenòfob, racista, sexista, homòfob, o de qualsevol altre condició o circumstància 
personal, econòmica o social.

Constituirà una circumstància agreujant que l’objecte d’aquestes conductes siguin: menors, 
persones amb una discapacitat (física, psíquica, sensorial o malaltia mental), o aquelles 
persones que, per les seves circumstàncies personals, socials o de qualsevol altre índole siguin 
més vulnerables. 

2) Es modifica el quadre d’infraccions en el següent sentit:

Infracció Articles Tipus 
d’infracció

...
Dur a terme, de fet o de paraula, actituds o pràctiques 
discriminatòries de contingut xenòfob, racista, sexista, homòfob, o 
de qualsevol altre condició o circumstància personal, econòmica o 
social.

Article 6 Greu

...
Dur a terme, de fet o de paraula, actituds o pràctiques 
discriminatòries de contingut xenòfob, racista, sexista, homòfob, o 
de qualsevol altre condició o circumstància personal, econòmica o 
social quan l’objecte d’aquestes conductes siguin: menors, 
persones amb una discapacitat (física, psíquica, sensorial o 
malaltia mental), o aquelles persones que, per les seves 
circumstàncies personals, socials o de qualsevol altre índole siguin 
més vulnerables. 

  Article 6    Molt greu

B) ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE DISTRIBUCIÓ DE PUBLICITAT.

1) S’afegeix un quart apartat a l’article 5:

La publicitat haurà d’ésser veritable, lleial i no atemptarà contra la dignitat i els drets de les 
persones, ni incorporarà missatges gràfics o escrits que de manera directa o indirecta siguin 
susceptibles de fomentar el racisme, la xenofòbia, el sexisme, la insolidaritat social o de 
comportar ignorància del sistema de valors inherents a la nostra societat.

2) En l’article 9 “Tipificació general de les infraccions”, s’afegeix la lletra “d” en el seu 
apartat tercer.

d) Distribuir publicitat que atempti contra la dignitat i els drets de les persones o incorpori 
missatges gràfics o escrits que de manera directa o indirecta siguin susceptibles de fomentar el 
racisme, la xenofòbia, el sexisme, la insolidaritat social o de comportar ignorància del sistema 
de valors inherents a la nostra societat. 
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