
LA DECISIÓ MUNICIPAL D’AUTORITZAR UNA LONA 

PUBLICITÀRIA A LA PEDRERA MENTRE ERA 

RESTAURADA HA ESTAT CORRECTA 

La síndica ha supervisat una queixa ciutadana contrària a la instal·lació de 

publicitat, en aquest cas de l’Assemblea Nacional Catalana, en l’edifici   

Vilà ha conclòs que el permís atorgat per l’Ajuntament de Barcelona s’ha ajustat 

a dret i ha decidit desestimar la reclamació    

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Asumpció Vilà, ha conclòs que l’actuació 

municipal d’autoritzar la instal·lació d’una lona publicitària a La Pedrera mentre era 

restaurada ha estat correcta i s’ha ajustat a dret. En un informe tancat el passat febrer, 

Vilà diu que no s’han observat indicis d’irregularitats. En aquests moments, la lona 

publicitària ja s’ha retirat. 

El passat octubre, Vilà va rebre una queixa ciutadana disconforme amb la col·locació 

d’una lona publicitària, en aquest cas de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), a La 

Pedrera. Segons la persona que va posar la reclamació, la instal·lació de publicitat en 

edificis monumentals està prohibida per l’Ordenança municipal dels usos del paisatge 

urbà. En la queixa també s’exposava que la publicitat difosa era excloent. 

Si bé és cert que l’Ordenança municipal dels usos del paisatge urbà estableix que no 

s’admetrà publicitat en edificis de caràcter monumental que hagin estat inventariats o 

catalogats per un organisme oficial, com és el cas de La Pedrera, la mateixa 

ordenança admet que la publicitat en les lones de protecció en els edificis en 

construcció o rehabilitació podran ser autoritzades com a ús excepcional. 

L’excepcionalitat admet diferents causes d’interès públic com són la rehabilitació d’un 

element patrimonial o per finançar obres o esdeveniments d’interès municipal que ho 

exigeixin. En el cas de la Pedrera es sumaven les dues causes legitimadores i, per 

tant, el permís es va atorgar de forma correcta. 

La mateixa Ordenança determina el procediment que ha de possibilitar aquest ús 

excepcional, a través d’una autorització municipal expressa i d’un conveni de 

col·laboració, que tindrà la consideració de llicència municipal de publicitat, en la que 

es quantifiqui l’obligació de la reparació. També regula que la publicitat haurà d’estar 

en les línies de parament de protecció dels edificis en rehabilitació i que haurà de ser 



temporal. En la situació estudiada aquestes condicions es complien de forma 

detallada. 

Segons Vilà, l’Ajuntament, com a Administració municipal d’una ciutat amb valors 

democràtics, plural i diversa, ha de respectar el dret a la llibertat d’expressió que, 

segons la Constitució, constitueix un dret de tota persona i compren també la llibertat 

d’opinió i la llibertat de rebre o de comunicar informacions o idees sense que hi pugui 

haver ingerències d’autoritats públiques. 

En conclusió, la síndica ha decidit desestimar la queixa i ha considerat que l’actuació 

municipal ha estat ajustada a dret. 

   

 

    

 

    


