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Nom: Barcelona. Província Marítima

Tipus: Banderes ordinàries

Entitat territorial: Catalunya

Status polític: Subdivisió d'estats

Estat: ESP

Província: -

Comarca: -

Municipi: -

Barri: - UTM  x=: 432,1 UTM  y=: 4580,9

DOGC:

BOP: BOE:

Ús: Al mar Usuari: Ciutadans

Proporcions: 0

f=: -

Data inici ús: 30.07.1845

Data final ús: en ús

"Bandera cuatro colores á cuadros. El 
azul superior junto á la vaina, el amarillo 
debajo de él, el blanco superior y al lado 
del azul, y el rojo inferior al blanco". "Nota 
1ª.- Las banderas y cornetas de los 
buques de travesía tendrán cinco paños 
de ancho y cuatro varas de largo total, y 
las de los buques de cabotaje cuatro 
paños de ancho y tres varas siete 
pulgadas de largo, suponiendo que el 
ancho de la lanilla sea de veinte 
pulgadas". (230 x 334,4 cm. I 184 x 265 
cm. respectivament).

Color 1: B+ 072

Color 2: W
Color 3: Y Process Yellow

Color 4: R Super Warm Red

Color 5:

Aclariments: El 4.8.1845 es publicà la llista de 
"Contraseñas que... deben largar en el tope 
mayor los buques mercantes de las 
diferentes provincias marítimas españolas, al 
mismo tiempo que arbolen en el pico el 
pabellón nacional, para distinguirse unos de 
otros en la mar y á la vista de los puertos".

Significació: Els colors no tenen cap significació lligada amb la província assignada. Com els 
de les demés contrasenyes de províncies marítimes espanyoles, tenen relació 
amb el "Plan general de señales de Mazarrado", codi de senyals marítimes.

Relació amb 
altres banderes:

Gallardet del Reial Club Nàutic de Barcelona.

Observacions: Entre 1845 I 1893 comprén el litoral des de la riera de Montgat fins a un lloc denominat "Tito", 
milla I mitja més enllà de Sitjes. Quan el 1893 desapareixen les províncies marítimes de 
Mataró I Palamós, els límits de la província marítima s'extenen des de Torre Garraf, límit 
amb el districte de Vilanova, de la província marítima de Tarragona, fins el cap de Cerbere, al 
límit amb França.

FIAV PMS

Codi: CAT.MAR.BCN

Acord legislatiu: RO.30.07.18

Oficial

Privat Públic Militar

Terra:

Mar: *

no
no
no
no

Ent. Local Menor: -

Bibliografia: Emil Dreyer: "Banderas" núms. 11 I 12, Barcelona, 1984; Sebastià Herreros: 
"Banderas" núm. 24-25, Barcelona, 1987

Festes tradicionals:

16 de juliol, Mare de Déu del 
Carme, patrona dels marins.

Correcció: 0

Superfície (km2): -

Població: -

Capital: Barcelona
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