
 

 

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE PUBLICITAT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 

 

TÍTOL PRIMER 

DISPOSICIONS GENERALS 

CAPÍTOL I: DEFINICIÓ I OBJECTE 

 

Article 1 - Definició  

1.1. S’entén per publicitat, a efectes d’aquesta Ordenança, tota acció encaminada a difondre entre 

el públic el coneixement de l’existència de qualsevol activitat, productes o serveis que 

s’ofereixin al consum.  

 

1.2. La present Ordenança és d’aplicació general al sòl urbà i al sòl urbanitzable que s’incorpori, 

essent el seu objecte el següent:  

1.2.1. Regular les condicions a què haurà d’ajustar-se la publicitat instal·lada o efectuada sobre 

un “suport” fix, en el domini públic municipal o perceptible des del mateix domini, i la que es 

desenvolupa per mètodes mòbils o no estàtics, com la realitzada per vehicles, de forma oral o 

megafònica o repartiment de fulletons, mostres, etc.  

1.2.2. Protegir i fomentar el paisatge urbà per garantir a tots els ciutadans de la ciutat una 

adequada qualitat de vida regulant amb aquest objectiu un sistema municipal d’intervenció 

administrativa, relatiu a:  

a) L'atorgament d'autoritzacions relatives a l'exercici de les activitats de publicitat estàtica i 

dinàmica que s'hagin de desenvolupar dins el terme municipal, establint els mecanismes 

d'exercici de dites activitats, així com les condicions i terminis en què aquesta es pot dur a 

terme. Pel que fa a la publicitat institucional serà d’aplicació directa la Llei 18/2000, de 29 de 

desembre, de Publicitat Institucional de Catalunya, que té per objecte regular la publicitat 

institucional dins de la comunicació pública i establir els principis generals que han de regir 

l’activitat publicitària de caràcter institucional que duen a terme les administracions de 

Catalunya mitjançant contractes de publicitat, difusió publicitària, creació publicitària i 

patrocini.  

b) L'exercici de l'activitat de control de la publicitat estàtica i dinàmica realitzada en el 

municipi.  

c) La imposició de sancions, dins l'àmbit de les competències d'aquest Ajuntament per 

infraccions de la present Ordenança així com dels preceptes de la Llei 9/2000, de publicitat 

dinàmica, de la normativa reglamentària de desenvolupament.  

 

Article 2 – Tipus de publicitat  

2.1. Als efectes d'aquesta Ordenança, el concepte d'activitat publicitària tindran el significat següent:  

Publicitat és la forma de comunicació duta a terme per persones físiques o jurídiques, públiques o 

privades, en l'exercici d'una activitat econòmica adreçada a promoure la contractació de béns o 

serveis i la difusió de missatges de naturalesa social, cultural, política o qualsevol altra. Es 

distingeixen dos tipus d'activitat publicitària: estàtica i dinàmica.  

a) Publicitat estàtica és aquella que se serveix d'un suport fix. Es distingeixen dos tipus de 

publicitat estàtica: identificació i propaganda.  

a.1) Identificació és tota expressió gràfica en un suport fix encaminada a difondre 

entre el públic la informació de l'existència d'una activitat en el mateix indret on es du 

a terme. La llicència municipal d'identificació serà vigent mentre existeixi l'element o 

l'activitat que es pretén identificar i no es produeixi una modificació de la normativa 

aplicable.  

a.2) Propaganda és tota expressió gràfica en un suport fix encaminada a difondre 

entre el públic marques, símbols o qualsevol tipus d'informació de productes i de 



 

serveis, amb la finalitat de promoure, de forma directa o indirecta, el consum, el 

coneixement o la contractació de béns mobles o immobles o de serveis. La llicència 

de propaganda sempre és per a un temps limitat.  

b) Publicitat dinàmica és aquella feta mitjançant el contacte directe amb els possibles usuaris 

o clients i amb la utilització preferent, per posar-la en pràctica, de zones de domini públic, vies 

i espais lliures públics i zones privades de concurrència o d'ús públic. La publicitat dinàmica 

es pot fer amb els següents sistemes:  

b.1) Repartiment domiciliari: és la distribució de material publicitari, en qualsevol tipus 

de suport material, directament als propietaris o als usuaris d'habitatges, oficines i 

despatxos, o mitjançant la introducció a les bústies individuals o a les porteries dels 

immobles de forma endreçada.  

b.2) Mitjançant l'ús de vehicles: és l'ús d'elements de promoció o publicitat situats en 

vehicles, estacionats o en circulació, i la difusió de missatges publicitaris pels mitjans 

audiovisuals que s'hi instal·lin, inclou també la modalitat anomenada "caravana 

publicitària", tant si es tracta de l'activitat principal com si és complementària.  

b.3) Oral: és la transmissió dels missatges de viva veu i, si escau, amb l'ajut de 

megafonia o d'altres mitjans auditius auxiliars, mitjançant el contacte directe entre el 

personal autoritzat i els possibles usuaris en zones de domini públic, vies i espais 

lliures públics i zones privades de concurrència o d'ús públic.  

b.4) Telemàtica: és l'enviament de missatges per telèfon, per fax, per correu electrònic 

o per qualsevol altre mitjà informàtic.  

b.5) Manual: és la difusió dels missatges mitjançant el repartiment en mà o la 

col·locació de material imprès per mitjà del contacte directe entre el personal 

autoritzat per repartir la publicitat i els receptors, amb caràcter gratuït, a les zones de 

domini públic, vies i espais lliures públics i zones privades de concurrència o d'ús 

públic.  

 

2.2. L’activitat publicitària es podrà realitzar pels següents suports:  

a) Cartell.  

b) Cartelleres.  

c) Rètols, plaques i escuts.  

d) Tendals.  

e) Elements arquitectònics.  

f) Objectes o figures, amb inscripcions o sense.  

g) Banderes, banderoles i pancartes.  

h) Sistemes electrònics.  

i) Globus captius.  

j) Elements singulars.  

k) Damunt vehicles.  

l) Oral o megafònica.  

m) Telemàtic  

n) Repartiment individualitzat de propaganda escrita, mostres o objectes.  

o) Marquesines.  

p) Persianes.  

 

2.3. Als efectes d’aquesta Ordenança, els significats dels diferents “suports” publicitaris enumerats 

són els següents:  

a) Cartell: “Suport” publicitari, en el qual el missatge es materialitza mitjançant litografia, 

imprès a qualsevol procediment sobre paper, cartolina, cartró o una altra matèria d’escassa 

consistència i de poca durabilitat i a la qual li cal suport físic per a la seva exposició. Hauran 

d’incorporar la informació mínima referent a la llicència, el seu titular i la data de concessió. 



 

b) Cartelleres: Element físic de mesures habitualment normalitzades, proveït de marc destinat 

a exposar al públic cartelleres o papers autoadhesius, contenint publicitat normalment variable 

en el temps.  

c) Rètols, plaques i escuts:  

c.1) Rètols:“Suports” publicitaris en els quals el missatge, sigui quina sigui la seva 

forma d’expressió, es fa palès mitjançant materials que garanteixen la seva durabilitat 

i que permeten aconseguir efectes de relleu i corporeïtat. El missatge publicitari, 

normalment sense variació en el temps, correspon habitualment a la denominació 

genèrica d’un establiment, raó social, activitat comercial, mercantil o professional o de 

qualsevol índole que en el mateix es desenvolupa, o relacionada directament o 

indirectament amb ella.  

c.2) Plaques o escuts: Rètol normalment de dimensions reduïdes, de materials nobles 

i de reconeguda durabilitat, bronze, marbre, etc., indicatius de dependències 

públiques, clubs, societats esportives o similars, denominació genèrica d’un edifici, 

d’un establiment, raó social, activitat professional que el mateix es desenvolupa o el 

que pretenguin difondre el caràcter historicoartístic d’un edifici, o les activitats culturals 

que en el mateix es realitzin.  

d) Tendals: Quan un tendal, a més de realitzar un paper funcional, s’utilitza per exposar o 

difondre un determinat missatge publicitari, adquireix el caràcter de “suport” publicitari.  

e) Elements arquitectònics: S’inclouen en aquests tipus de “suports” els missatges publicitaris 

materialitzats mitjançant els propis elements arquitectònics de l’edifici com relleu o gravats en 

l’escut, pedra o qualsevol material utilitzat en el revestiment de façanes o paraments visibles 

de l’edifici, o bé mitjançant l’aprofitament de les formes dels diferents elements arquitectònics, 

com baranes, motllures, volades, gàrgoles, per a la seva expressió. El missatge en aquests 

casos és fix en el temps, i correspon normalment a la denominació genèrica d’un edifici, 

establiment, raó social, activitat comercial, mercantil, professional o qualsevol índole que al 

mateix desenvolupa.  

f) Objectes o figures: “Suports” visibles des de la via o espai públic en els quals el missatge 

publicitari es materialitza mitjançant figures o objectes corporis amb inscripcions o sense.  

g) Banderes, banderoles o pancartes: “Suports” publicitaris en els quals el missatge publicitari 

es materialitza damunt tela o material d’escassa consistència i durabilitat, presentant-se 

normalment subjecte pels seus extrems a un pal o pals col·locats a l’efecte o bé a elements 

sortints de l’edificació o mobiliari urbà.  

h) Sistemes electrònics: “Suports” publicitaris en els quals el missatge, sigui quina sigui la 

seva forma d’expressió, es materialitza mitjançant efectes basats en la llum, raigs làser, 

hologrames, etc.  

i) Globus captius: S’entendran compresos dins d’aquest concepte els missatges publicitaris 

que se situïn o difonguin des d’aparells o artificis autosustentats a l’aire i fixos mitjançant 

cables o elements similars amb el terra.  

j) Elements singulars: Són aquells altres “suports” fixos que, contenint missatge publicitari, no 

estiguin previstos en cap dels casos anteriors..  

k) Damunt vehicles: S’entendran compresos en aquest concepte els missatges publicitaris, 

que, materialitzats mitjançant alguns dels suports esmentats, se situen o difonen damunt d’un 

vehicle en marxa o estacionat. La publicitat oral o megafònica des de vehicles se subjectarà a 

les restriccions imposades a aquest mitjà.  

l) Oral o megafònica: Comprèn aquest suport, els casos en els quals el missatge publicitari 

pretén difondre’s de manera que sigui percebut pel sentit de l’oïda.  

m) Telemàtic: És l’enviament de missatges publicitaris per telèfon, per fax, per correu 

electrònic o per qualsevol altre mitjà informàtic.  

n) Repartiment individualitzat de propaganda escrita, mostres o objectes:  



 

n.1.) Difusió del missatge publicitari en aquests casos, es basa en el repartiment 

manual o individualitzat, efectuat en la via pública o directament de forma domiciliària 

d’”octavilla”, pasquí, o similars o bé d’objectes o mostres de productes, de forma 

gratuïta.  

o) Marquesines: són aquells elements sortints respecte del pla de la façana situats sobre 

forats de la planta baixa per protegir del sol o de la pluja, construïts amb estructura rígida i 

habitualment amb materials duradors i lleugers.  

p) Persianes: és un tancament mòbil, plegable o enrotllable, de les obertures dels locals, 

instal·lat per dotar-los de major seguretat.  

 

CAPÍTOL II: EMPLAÇAMENTS EN SÒL URBÀ 

 

Article 3 – Llocs permesos i definició  

3.1.Als efectes limitatius dels llocs permesos per a dur a terme l’activitat publicitària, s’estableix la 

classificació següent:  

a) En parets mitgeres.  

b) En tanques provisionals de solars.  

c) En tanques de protecció d’obres, mitjans auxiliars de construcció i maquinària d’obra.  

d) En elements de mobiliari urbà i elements de titularitat privada o pública no municipal 

constitutius d’un ús privatiu del domini públic.  

e) En l’interior de solars.  

f) En façanes i edificis.  

g) Damunt terrats o cobertes d’edificis.  

h) En tanques definitives de finques.  

i) Via pública i elements estructurals dels espais públics.  

j) Espais lliures públics i equipaments.  

k) Espais lliures privats  

l) Damunt de vehicles.  

 

3.2. Als efectes d’aquesta Ordenança, el significat de les diferents situacions esmentades són les 

següents:  

a) En parets mitgeres dels edificis: Correspon aquesta situació a les activitats publicitàries que 

es desenvolupin en els murs o paraments de les edificacions, que tinguin aquest caràcter 

d’acord amb la definició que dels mateixos s’estableix en l’article 236.f) de les normes 

urbanístiques del Pla General Metropolità. Tanmateix, només tindran aquest concepte les 

parets de mur mitjaner que puguin quedar ocultes per construccions o volums edificables en 

les parcel·les termeneres, segons el planejament vigent i tingui tractament de façana 

(mitgeres no consolidades).  

b) En tanques provisionals de solars: Comprèn aquesta situació les activitats publicitàries 

realitzades des de o damunt les tanques de barrat provisional de solars, en el front dels 

mateixos a vials o espais públics. La resta de tanques en altres límits es conceptuaran en la 

situació descrita com “interior de solars”.  

c) En tanques de protecció d’obres: Inclou aquesta situació les activitats publicitàries 

realitzades des de o damunt les tanques de precaució d’obres, ocupant o no la via pública 

amb el sortint autoritzat per la llicència i mentre durin les mateixes.  

d) En elements de mobiliari urbà i elements de titularitat privada o pública no municipal 

constitutius d’un ús privatiu del domini públic: Comprèn aquesta situació les activitats 

publicitàries realitzades des de o damunt elements de mobiliari urbà, bé en elements 

especialment dissenyats a aquest efecte o instal·lats per un titular amb concessió 

administrativa sobre el domini públic, bé en elements adaptats a aquest fi, com columnes 

anunciadores, marquesines de protecció de parades d’autobusos i transports públics, bancs, 



 

fanals, rètols indicadors de carrera o serveis públics, quioscs de venda de diaris, flors, 

begudes, taquilles i similars; aparells d’informació ciutadana com ara rellotges, termòmetres, 

plafons electrònics d’informació i d’altres similars.  

e) Interior de solars: En aquesta situació es comprendran totes les activitats publicitàries que 

es desenvolupin en o des l’interior de solars de titularitat privada, sigui quina sigui la seva 

destinació urbanística en el planejament aprovat.  

f) En façanes d’edificis: Correspon aquesta situació a les activitats publicitàries que es 

desenvolupin en o des les façanes dels edificis, des la planta baixa fins a la coberta, i àdhuc 

dins d’aquest pla ideal, per damunt d’ella, de manera que els elements físics del suport que 

conté el missatge publicitari no sobresortint del pla vertical traçat per l’alineació oficial del vial 

o espai públic. Dins d’aquesta situació es comprendran també les activitats publicitàries de les 

que es suport físic és, en general, en qualsevol parament interior o exterior de l’edifici que 

sigui perceptible o visible des de la via pública o espai públic; s’inclou, per tant, les façanes a 

pati interior d’illa i les façanes laterals dels edificis sota predis propis o aliens quan siguin 

perceptibles des d’algun espai públic.  

g) En els terrats i cobertes dels edificis: Correspon aquesta situació a les activitats 

publicitàries que es desenvolupin en o des les cobertes existents dels edificis. Tanmateix, 

aquelles que s’emplacin damunt les cobertes, però se situïn en la coronació d’alguna de les 

façanes o murs mitgers de l’edifici s’entendran compresos en la situació f), és a dir, “En 

façanes d’edificis”.  

h) Tanques definitives o finques: Compren aquesta situació les activitats publicitàries situades 

des o en les tanques o murs de les finques emplaçats en els termes de la parcel·la recaients 

a la via o espai públic. La publicitat sobre aquest tipus de tancament en la resta de límits, 

s’entendrà compresa la situació descrita com “interior de solar”.  

i) En la via pública i elements estructurals dels espais públics: Comprèn aquesta situació tota 

activitat publicitària realitzada directament des o sobre la via pública, espais annexos i 

complementaris de la mateixa: voravies, calçades, illes peatonals, parterres i espais similars.  

j) En espais lliures públics i equipaments: S’inclouen en aquesta situació les activitats 

publicitàries en sòls de propietat pública, sigui quin sigui el seu destí en el planejament: parcs, 

jardins, equipaments, protecció de sistemes generals, etc.  

k) Espais lliures privats: Compren aquesta situació l’activitat publicitària efectuada des de tota 

porció privada continua o discontinua de sòl urbà.  

l) Damunt de vehicles: Comprèn aquesta situació la publicitat efectuada damunt vehicles, tant 

públics com privats.  

 

TÍTOL SEGON 

 

CAPÍTOL I: DELS PRINCIPIS GENERALS I LES PROHIBICIONS GENÈRIQUES 

 

Article 4 - Definició  

4.1. En l’ exercici de l’ activitat publicitària caldrà respectar els principis que en aquesta matèria 

estableixi la Constitució i, en particular, el respecte a la dignitat de la, persona impedint la vulneració 

dels valors i drets en ella reconeguts i especialment els relatius a la infància i a la joventut, així com 

no incórrer en discriminacions per raó de raça, nacionalitat , religió i sexe ni atemptar contra la 

dignitat de la persona.  

 

4.2 Es prohibeix l’activitat publicitària, que pel seu contingut, incorri en engany, deslleialtat o la 

consistent en l’emissió de missatges subliminals.  

 

4.3 No s’autoritzaran en cap cas, activitats publicitàries que pel seu objecte, forma o contingut siguin 

contràries a les llei i/o normativa específica que reguli la publicitat de determinats productes, bens , 



 

activitats i serveis, al planejament general i sectorial d’aplicació, com a regulació detallada en sòl 

urbà, així com a les presents ordenances.  

 

Article 5 – Emplaçaments expressament prohibits  

5.1. No s’autoritzaran:  

a) En sòl urbanitzable i no urbanitzable llevat de les de contingut institucional i/o informatiu que 

faci referència a usos públics, comunitaris o col·lectius.  

b) La col·locació de qualsevol instal·lació que per la seva forma, color, dibuix o inscripcions 

puguin induir a confusió amb els senyals reglamentaris de trànsit, impedeixin la seva 

visibilitat o produeixin enlluernaments als conductors de vehicles i als vianants.  

c) En llocs que puguin comprometre o perjudicar el trànsit rodat o la seguretat del vianant.  

d) Pintades amb finalitat publicitària, cartells o papers adherits directament sobre elements 

estructurals de la via pública, calçades, voravies, senyalització vertical i mobiliari urbà, 

excepte en aquest últim cas, en el espais reservats i dissenyats especialment per a cartells 

o adhesius, elements arboris i vegetals, damunt de façanes i murs, parets, tanques i 

paraments dels edificis i construccions visibles des de la via pública.  

e) Elements i instal·lacions publicitàries construïts amb materials combustibles, a menys de 30 

metres, de zones forestals amb abundant vegetació.  

f) En els paviments de calçades, voravies o voreres d’aquestes.  

g) Damunt les calçades de les vies públiques encara que sigui parcialment, llevat eleccions, 

festes populars ,propaganda institucional i altres esdeveniments de caràcter públic que ho 

requereixin, com ara els esportius i socio-culturals, sempre que constin degudament 

autoritzades . Pel que fa a les banderoles com a suport publicitari, tractant-se d’ un element 

que vola sobre el domini públic, tractant-se de la zona d’ especial protecció només s’ 

autoritzarà per la propaganda institucional  

h) Suspeses o recolzades en fanals o altres instal·lacions públiques llevat eleccions, festes 

populars, propaganda institucional i altres esdeveniments de caràcter públic que ho 

requereixin, com ara els esportius i socio-culturals, sempre que constin degudament 

autoritzades.  

i) En llocs que limitin directament llums i vistes dels ocupants d’un immoble, respectant així, 

l’apartat 1 de l’annex de Decret 55/2009, de 7 d’abril, sobre les condicions d’habitabilitat dels 

habitatges i la cèdula d’habitabilitat.  

j) En zones de servitud o afectació de carreteres, trams urbans inclosos, s’aplicaran les 

restriccions que estableixi la legislació vigent.  

k) Damunt dels edificis qualificats com a monuments historicoartístics, els inclosos en el Catàleg 

de Sant Cugat del Vallès i els protegits en plans especials i en edificis termeners contigus 

amb ells, i el seu entorn visual. S’entén per entorn visual l’inclòs en un radi aproximat de 50 

metres.  

l) Damunt o des de temples, cementiris, estàtues, monuments, fonts, edificis o serveis públics.  

m) En llocs on s’impedeixi veure els emplaçaments anomenats en els apartats k) i l).  

n) Quan impedeixin o perjudiquin la contemplació de perspectives urbanes, paisatgístiques, de 

caràcter monumental, típic o tradicional.  

o) En zones o espais en les disposicions legals vigents de qualsevol mena ho prohibeixen de 

manera expressa.  

p) No s’autoritzarà publicitat a aquells vehicles que incompleixin la llei de seguretat viaria pel 

que fa a les normes reguladores de la visibilitat, etcètera, o que no compleixin amb la 

regulació vigent, en suports que per la seva capacitat lumínica produeixin augment de la 

contaminació.  

q) Resta prohibit el llançament sobre el carrer de propaganda escrita, objectes o mostres 

publicitàries, per qualsevol mitjà.  



 

r) Resta prohibida la utilització dels vehicles estacionats a la via publica per tal d’ exhibir anuncis 

de compra-venta dels mateixos vehicles o ocasionalment d’altres productes entre particulars 

.  

 

CAPÍTOL II: LES LIMITACIONS 

 

Article 6 – Les diferents ubicacions i condicions  

El desenvolupament de l’activitat publicitària estàtica, es durà a terme pels diferents suports i 

situacions de la següent manera:  

 

6.1. Publicitat mitjançant cartelleres.  

Es prohibeix expressament la instal·lació de cartelleres en qualsevol emplaçament dels relacionats a 

la zona d’especial protecció a què fa referència l’article 17.1 de la present ordenança.  

6.1.1 En parets mitgeres d’edificis  

Queda expressament prohibida salvant que s’autoritzi l’ús excepcional del paisatge urbà, de 

conformitat amb l’article 18 i següents del Títol III, Capítol I.  

6.1.2 En tanques provisionals de solars.  

La publicitat mitjançant cartelleres s’admetrà en tanques provisionals de solars 

independentment de la situació urbanística en el planejament vigent, amb excepció dels 

casos que es trobin qualificats com Protecció de Sistemes Generals (clau 9) o Parcs Forestals 

(claus 27, 28 i 29 o zones 6, 8a i 15) amb subjecció a les següents condicions i sempre que 

no coexisteixin amb cartelleres situades a les parets mitgeres que recaiguin sobre el solar en 

qüestió:  

a) La tanca haurà d’estar construïda amb materials que ofereixin seguretat i conservació 

decorosa amb acabats tals com obra vista, arrebossats, pintats o estucats, o plafons 

de formigó tractat.  

b) Les cartelleres se situaran sobre la tanca, alineades sobre el seu plànol.  

c) Es permetrà únicament una línia o bateria de cartelleres col·locades sobre una franja 

situada entre 1,8 i 2,5 metres de la rasant del carrer o espai públic. Tanmateix 

aquesta alçada es podrà ultrapassar sempre i quan vingui justificat per motiu 

d’integració urbanística previ informe favorable de la Comissió Tècnica Assessora de 

Publicitat i protecció del paisatge urbà. La línia o bateria de cartelleres haurà de 

guardar unes proporcions regulars. En qualsevol cas, la cartellera publicitària no 

excedirà d’una alçada de 2,50 metres des de la base.  

d) No es permetrà que els elements de suport i estructurals de les cartelleres siguin 

visibles des de les vies o espais públics i, en conseqüència, quan es puguin percebre 

la part lateral o posterior d’aquestes instal·lacions, hauran de revestir-se de forma que 

resultin uniformes i homogènies.  

e) En el cas de disposar d’il·luminació, els aparells, quan siguin exteriors a la instal·lació 

es situaran a la coronació de les cartelleres i respondran a una solució uniforme i 

homogènia pel conjunt dels instal·lats al solar i podran sobresortir del pla de la tanca 

un màxim de 0,60 metres sense que es situï en cap punt sobre la via o espai públic a 

menys de 3,50 metres de la rasant.  

f) Les cartelleres hauran de situar-se separades amb espais intermedis regulars. Aquests 

espais hauran d’ésser amb obra, taulers, planxes, tires, bandes, làmines o elements 

similars que donin al conjunt un aspecte homogeni, regular i ordenat així com un 

resultat formal harmònic i coherent amb l’entorn. La proporció d’espais intermedis 

haurà d’ésser com a mínim un 15 per 100 i la de cartelleres com a màxim un 85 per 

100 de la línia o banda total.  



 

g) El conjunt de les cartelleres i elements de suport i estructurals hauran d’oferir la 

resistència i seguretat necessaris per tal d’evitar la seva caiguda, amb especial 

atenció a l’efecte del vent.  

6.1.3 En tanques de protecció d’obres  

La publicitat mitjançant cartelleres s’admetrà en les tanques de protecció d’obres de nova 

planta, reforma o rehabilitació d’edificis, així com d’enderroc, durant el transcurs de les obres, 

d’acord amb les següents regles:  

a) Les cartelleres se situaran sobre la tanca reglamentària, podent sobresortir del pla de la 

mateixa un màxim de 20 centímetres.  

b) Es permet només una línia o de bateria de cartellera, per tant, es descarta la 

superposició d’aquest element, en rasat en la seva coronació de forma que la part 

superior se situï com a màxim a una alçada de 3,50 metres per sobre de la tanca en 

qualsevol punt. Quan les obres de reforma o rehabilitació es refereixin a una part de 

l’edifici, coberta, façanes, etcètera, o algun dels seus locals o dependències estant 

l’edifici ocupat total o parcialment, s’autoritzarà activitat publicitària mitjançant 

aquestes instal·lacions, sempre i quan no causin molèsties ni ceguin vistes a la resta 

de dependències habitades de l’edifici, essent necessària la conformitat dels ocupants 

de l’edifici.  

c) En el cas de disposar d’il·luminació, els aparells, quan siguin exteriors a la instal·lació, 

se situaran en el coronament de les cartelleres, respondran a una solució uniforme i 

homogènia per al conjunt dels instal·lats en un solar i podran sobresortir del pla de la 

tanca un màxim de 0,50 metres sense que se situïn en cap punt sobre la via o espai 

públic a menys de 3,5 metres del seu rasant o nivell.  

d) En el que fa referència a la seguretat i solidesa se subjectaran a les prescripcions 

assenyalades en la regla g) de l’apartat anterior.  

e) Les cartelleres i elements de sustentació hauran de retirar-se al mateix temps que la 

tanca de protecció.  

f) La instal·lació de cartelleres és incompatible amb l’explotació publicitària de les lones de 

protecció d’obres de rehabilitació i/o enderroc.  

6.1.4 Elements de mobiliari urbà i elements de titularitat privada o pública no municipal 

constitutius d’un ús privatiu del domini públic.  

Únicament s’admetrà en els espais i en les condicions assenyalades a l’efecte per la 

Comissió Tècnica Assessora de Publicitat i Protecció del Paisatge urbà en exercici de les 

seves competències, i aprovats explícitament per l’Ajuntament, en el marc de la regulació 

específica del Patrimoni dels ens locals de la utilització privativa i l’ús comú especial dels bens 

de domini públic, prèvia concessió de la corresponent llicència temporal d’ocupació. Quan la 

utilització impliqui la transformació o modificació dels bens de domini públic o bé es refereixi a 

béns afectats pels serveis públics , necessita l’ atorgament de concessió administrativa .  

6.1.5 En l’interior de solars  

Únicament en casos en què la publicitat vagi adreçada exclusivament a l’interior del solar, les 

cartelleres no sobresortiran l’alçada de la tanca. En el cas que la tanca sigui transparent o 

sigui visible la part posterior o lateral de cartelleres, aquesta haurà de tenir un tractament 

adequat.  

6.1.6 En les façanes d’edificis  

Resta expressament prohibit.  

6.1.7 Damunt terrats i cobertes d’edificis  

Resta expressament prohibit.  

6.1.8 En tanques definitives de finques  

Resta expressament prohibit.  

6.1.9 En la via pública i elements estructurals  

Resta expressament prohibit.  



 

6. 1.10. En espais lliures propietat municipal i equipaments.  

Resta expressament prohibit, a excepció de l’ adreçada exclusivament a l’interior del solar, pel 

que fa a equipaments, i sens perjudici de les determinacions del Títol Tercer, Capítol I de la 

present Ordenança.  

6.1.11. En espais lliures privats  

Resta expressament prohibit.  

 

6.2. Publicitat mitjançant rètols, plaques o escuts.  

La senyalització i els cartells d’informació general de caràcter fix dels establiments oberts al públic 

han de ser redactats, almenys en català (l’article 32 de la Llei 1/1998, de 7 de gener).  

La instal·lació de rètols en establiments està condicionada a la possessió de la corresponent 

llicència d’activitats i/o autorització municipal per l’exercici de la mateixa, d’acord amb la Llei 

20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (es suprimeix “Llei 

3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental).  

No estarà subjecte a prèvia sol·licitud de llicència pel que fa a la publicitat estàtica, la col·locació de 

plaques o escuts indicatius de dependències públiques, de seus de representacions oficials 

estrangeres, així com d’hospitals, clíniques i dispensaris i/o activitats professionals similars, fins a 40 

x 40 centímetres.  

No estarà subjecte a prèvia sol·licitud de llicència d’obres o comunicació prèvia la col·locació 

d’adhesius o vinils, tot i que quedaran subjectes a les regulacions i limitacions d’aquesta ordenança.  

Qualsevol proposta de rètol no contemplada explícitament en aquesta ordenança o en les 

determinacions del planejament derivat o bé en els casos on pugui haver algun inconvenient per 

complir estrictament el que està regulat a causa de les característiques de les obertures, podran ser 

autoritzats o denegats respectivament, previ informe vinculant de la Comissió Assessora de la 

Publicitat.  

6.2.1 En parets mitgeres d’edificis 

Resta expressament prohibit 

6.2.2 En les tanques provisionals de solars 

Els rètols en les tanques provisionals de solars s’admetran en les mateixes condicions que les 

assenyalades per les cartelleres i amb les mateixes restriccions compositives, dimensionals i 

d’ubicació.  

6.2.3 En les tanques de protecció d’obres  

Els rètols en tanques de protecció de tot tipus d’obres, s’autoritzaran en les mateixes 

condicions i restriccions que les assenyalades per les cartelleres.  

6.2.4 En elements de mobiliari urbà 

S’autoritzaran en les mateixes condicions i restriccions que les assenyalades per les 

cartelleres.  

6.2.5 En l’interior de solars 

Es regirà per les mateixes normes que les cartelleres .  

6.2.6 En les façanes dels edificis 

Als efectes de la present Ordenança es distingeixen tres situacions:  

6.2.6.1. Cas genèric 

6. 2.6.1 a) En la planta baixa 

S’entén per planta baixa d’una façana la part de superfície d’aquesta que tingui aquesta 

denominació d’acord amb la normativa del planejament vigent a cada zona. Les 

façanes de les plantes subterrànies que per causa del desnivell dels vials o del terreny 

puguin quedar descobertes, o les façanes de plantes semisoterrànies construïdes a 

l’empara de disposicions anteriors al planejament actualment vigent, se subjectarà a les 

mateixes restriccions que per a la planta baixa.  

Sempre que sigui possible per la seva alçada a partir de 2,80 metres els rètols 

publicitaris es situaran dins de les línies que formen els forats arquitectònics de l’edifici, 



 

sense envair ni superior ni lateralment la resta de la façana; quan no sigui possible la 

seva integració dins del forat arquitectònic, es situarà justament a sobre del mateix amb 

les mateixes condicions que pel cas anterior, i partint de les següents característiques 

genèriques:  

a) L’alçada màxima dels rètols serà de 60 centímetres.  

b) Els anagrames corporatius de les empreses i/o societats, no poden 

condicionar ni modificar els criteris bàsics per la instal·lació de rètols; en 

aquest sentit, s’adaptaran a les directrius generals pel que respecte al color, 

característiques, dimensions, etc. 

c) En un mateix edifici, els rètols dels diferents locals hauran de guardar una 

relació coherent entre ells; en conseqüència un cop instal·lat un, la resta 

quedarà obligat a mantenir la coherència de disseny i mides.  

d) No s’admet la instal·lació de rètols de colors estridents, excepte com a 

elements secundaris del disseny del rètol. 

S’admet la instal·lació de vinils, impressions, pintura i similars sobre els vidres i altres 

paraments del forat arquitectònic, subjecte a les següents condicions: 

a) El contingut del vinil o adhesiu pot ser d’informació de caràcter general en 

vers el local i no limitar-se a la retolació específica. 

b) No s’admeten colors estridents ni discordants, o imatges que puguin provocar 

impactes distorsionant. 

Quan els rètols disposin de llum pròpia o estiguin il·luminats, aquesta il·luminació 

només serà admesa si està integrada al mateix rètol, tenint en compte que el rètol i la 

seva llum artificial es consideren en aquesta normativa un sol element de disseny 

integrat amb les següent característiques:  

a) Aquest element d’il·luminació integrat en el rètol. 

b) No s’admetran els focus ni altres elements d’il·luminació que sobresurtin del 

pla de façana. 

c) El flux lluminós s’ha de dirigir de dalt a baix, procurant que el raig lluminós 

incideixi exclusivament en la superfície a il·luminar.  

d) La il·luminació dels rètols haurà de donar compliment a la normativa que sigui 

vigent a Catalunya en relació amb la prevenció de la contaminació lluminosa i 

que actualment és la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 

l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn i el Reial Decret 

1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència 

energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions 

tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 

e) No s’admetrà la instal·lació de rètols lluminosos que provoquin impactes 

distorsionats a l’entorn, o efectes extravagants, discordants o que puguin 

provocar molèsties per la seva intensitat d’il·luminació, es puguin confondre 

amb les senyals de trànsit o perjudiquin la seguretat viària. 

No s’admet la instal·lació de rètol i/o anagrames tipus bandera sortint del pla de façana, 

en  la zona d’especial protecció, llevat que es tracti d’un local amb activitat 

marcadament de servei públic, com farmàcies o altres,. En aquests casos només 

s’admetrà un rètol per local amb els següents condicionaments:  

a) Les dimensions màximes d’aquests tipus de rètols seran aquelles que 

permetin la inscripció en un quadrat de dimensions màximes de 50 x 50 

centímetres.  

b) El seu vol màxim des del pla de façana no sobrepassarà en cap cas, el menor 

dels següents valors: 60 centímetres o l’amplada de la vorera.  



 

c) L’alçada de col·locació haurà de situar-se de manera que l’alçada lliure de 

pas mesurada des del rasant del carrer o vorera sigui com a mínim de 2,50 

metres.  

6.2.6.1 b) En plantes pis 

S’entendrà per planta pis d’una façana la part de superfície de la mateixa corresponent 

a les plantes que tinguin aquest concepte d’acord amb el planejament vigent. Les 

plantes entressolades construïdes a l’empara de disposicions anteriors a les vigents 

Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, tindran a aquests efectes la mateixa 

consideració que les plantes pis En aquesta situació resten expressament prohibits, així 

com l’ús d’adhesius de gran format, als efectes d’identificar l’activitat desenvolupada en 

la planta.  

6.2.6.2 En edificis comercials i terciaris  

En edificis comercials i terciaris, per norma general, s’admet la instal·lació de rètols 

identificatius sempre que es refereixi únicament a la denominació genèrica de l’edifici, local o 

establiment, o a l’activitat professional, mercantil, industrial o comercial, que estigui dedicat 

totalment a l’activitat de referència, amb expressa exclusió de la zona d’especial protecció 

determinada a aquesta Ordenança amb les limitacions següents:  

6. 2.6.2 a) En la planta baixa 

En casos on la façana de l’edifici disposi d’espais projectats i específics per a situar 

els rètols, aquests es disposaran en aquest espai mantenint les mides i la coherència 

amb el mateix sense poder desfigurar la continuïtat i composició de la façana, ni 

ocultar elements arquitectònics o decoratius. La concepció dels rètols en aquest espai 

ha de tenir en consideració les característiques formals de la façana (materials, 

textura, color). 

6.2.6.2 b) En plantes pis  

S’admet la instal·lació de rètols identificatius per façana, únicament per a la 

denominació genèrica de l’edifici amb les següents limitacions:  

a) Els rètols hauran de ser de lletres o signes retallats i hauran d’estar situats a 

la part superior de la façana. En paraments vidrats es podran admetre 

solucions alternatives sempre que quedi justificada la seva inviabilitat tècnica 

o econòmica.  

b) Els rètols podran tenir una alçada màxima de 1,80m i no hauran de superar, 

en cada façana, la superfície que resulti de multiplicar aquesta alçada 

màxima (1,80m) per la meitat de la longitud de la façana (veure esquema 

següent).  
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ntén per superfície del rètol l’envolvent d’aquest. 

En edificis comercials o terciaris que siguin compartits per més d’una empresa i que, 

per tant, la denominació genèrica esmentada en el paràgraf anterior no sigui exclusiva 

d’una única empresa, podran coexistir en un mateix edifici rètols de diferents 
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empreses, sempre que aquestes representin un mínim del 25% de la superfície total 

construïda sobre rasant d’aquests edificis i es garanteixin les limitacions esmentades 

en el paràgraf anterior. 

 

6.2.6.3. En conjunts tipològics (catalogació genèrica) 

En els conjunts tipològics només s’admet un rètol publicitari per cada buit arquitectònic i no 

s’admet la col·locació de rètols que puguin afectar elements d’especial interès arquitectònic 

dels edificis, de conformitat amb la normativa vigent de protecció del patrimoni. 

Les persianes o tancaments metàl·lics dels comerços no podran contenir retolació publicitària 

pintada ni colors distorsionants i hauran de tenir un acabat homogeni que s’integri amb 

l’edificació. 

Les limitacions concretes de la zona d’especial protecció també seran limitacions aplicables 

als conjunts tipològics. 

La col·locació de rètols publicitaris en els conjunts tipològics només s’admet en planta baixa i 

es regula segons la seva situació, d’acord amb el següent:   

1. Dins del forat arquitectònic. 

Quan el buit arquitectònic tingui una alçada igual o superior a 2,50 metres, els rètols 

publicitaris es situaran dins de les línies que formen els forats arquitectònics de 

l’edifici, sense envair ni superior ni lateralment la resta de la façana, partint de les 

següents característiques:  

a) L’alçada màxima dels rètols serà de 60 centímetres. 

b) Caldrà deixar una alçada de pas lliure de 2,20 metres. 

c) Els logotips corporatius de les empreses i/o societats, no poden condicionar ni 

modificar els criteris bàsics per la instal·lació de rètols; en aquest sentit, 

s’adaptaran a les directrius generals pel que respecte al color, 

característiques, dimensions, etc. 

d) En un mateix edifici, els rètols dels diferents locals hauran de guardar una 

relació coherent entre ells; en conseqüència un cop instal·lat un, la resta 

quedarà obligat a mantenir la coherència de disseny, color i mides sempre i 

quan el primer rètol s’adapti a la present ordenança. 

e) Sempre que sigui possible, el rètol estarà endarrerit un mínim de 5 

centímetres respecte el pla de façana. 

2. Per sobre del forat arquitectònic. 

Quan no sigui possible la seva integració dins del forat arquitectònic, els rètols 

podran situar-se justament a sobre del mateix, sense envair elements arquitectònics 

o de valor estètic material, amb les següents condicions: 

a) El format dels rètols serà de lletres retallades sense fons i preferentment 

instal·lades directament sobre la façana amb materials que no la malmetin. 

Alternativament, i si es justifica que no és viable la instal·lació directa a 

façana, es poden admetre solucions alternatives. 

b) Les mides de les lletres retallades respondran a l’àmbit que ocupen. L’alçada 

màxima d’aquest serà de 30 centímetres, podent-se incrementar en 10 

centímetres en cas que estigui justificat per criteris compositius com poden 

ser l’ús de dues línies o lletres puntuals que pel seu logotip així ho requereixi. 

Per sobre d’aquests 40 centímetres s’autoritzaran propostes que la Comissió 

de Patrimoni consideri justificades i a les quals s’informi favorablement. En 

cap cas, l’amplada de l’àmbit del rètol pot superar l’amplada del forat 

arquitectònic. 

c) Les lletres retallades podran sobresortir el pla de façana en un màxim de 7 

centímetres. 

3. En els brancals del forat arquitectònic. 



 

Quan no sigui possible la seva integració dins del forat arquitectònic, els rètols 

també podran situar-se sobre els brancals del mateix, sense envair elements 

arquitectònics o de valor estètic material, tot adaptant-se a les mides del propi 

brancal. El gruix màxim serà de 5 centímetres. 

4. En arcs. 

Quan el forat arquitectònic estigui format per un arc o tingui forma no rectangular, 

sempre que sigui possible per la seva alçada a partir de 2,50 metres, els rètols 

publicitaris se situaran dins de les línies que formen els forats arquitectònics de 

l’edifici, sense envair ni superior ni lateralment la resta de la façana ni sobresortir del 

pla de façana, amb les mateixes condicions que pel primer cas dins dels conjunts 

tipològics i partint de les següents característiques genèriques: 

a) L’alçada màxima dels rètols serà de 60 centímetres des del punt més alt i 

s’adaptaran en mida i forma a la geometria del forat arquitectònic.  

b) Caldrà deixar una alçada de pas lliure de 2,20 metres. 

c) En el cas dels arcs, quan aquests tinguin major fletxa que un arc escarser, els 

rètols es despenjaran centrats al forat arquitectònic amb una alçada màxima 

de 60 centímetres des del punt més alt de l’arc. Per als arcs de igual o menor 

fletxa que un arc escarser, els rètols podran adaptar-se en mida i forma a la 

geometria del forat arquitectònic o despenjar-se amb les característiques 

descrites. 

d) Sempre que sigui possible, el rètol estarà endarrerit un mínim de 5 

centímetres respecte el pla de façana. 

Quan no sigui possible la seva integració dins del forat arquitectònic amb arc, el 

rètol podrà situar-se justament a sobre del mateix, sense envair elements 

arquitectònics o de valor estètic material, o sobre dels brancals laterals, amb les 

mateixes condicions que per un forat arquitectònic ortogonal prèviament descrit. 

5. Mitjançant vinils. 

S’admet la instal·lació de vinils, impressions, pintura i similars sobre els vidres i 

altres paraments del forat arquitectònic, subjecta a les següents condicions: 

c) Els vinils destinats a retolació o logotips ocuparan un àmbit màxim 

corresponent al 25 % de la superfície del forat arquitectònic. Quan un forat 

arquitectònic ja contingui un rètol publicitari, no s’admetran vinils que reiterin 

el contingut d’aquest.  

d) No s’admeten colors estridents ni discordants, o imatges que puguin provocar 

impactes distorsionant. 

6. La il·luminació, per totes les situacions 

La il·luminació dels rètols només serà admesa si aquesta està integrada al mateix 

rètol, tenint en compte que el rètol i la seva llum artificial es consideren en aquesta 

normativa un sol element de disseny integrat. 

Els rètols formats per lletres retallades podran il·luminar-se internament sempre que 

els sistemes d’il·luminació no siguin aparents des de l’exterior. 

No s’admetran els focus ni altres elements d’il·luminació que sobresurtin del pla de 

façana. 

El flux lluminós s’ha de dirigir de dalt a baix, procurant que el raig lluminós incideixi 

exclusivament en la superfície a il·luminar.  

La il·luminació dels rètols haurà de donar compliment a la normativa que sigui vigent 

a Catalunya en relació amb la prevenció de la contaminació lluminosa i que 

actualment és la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 

l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn i el Reial Decret 1890/2008, de 

14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en 



 

instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 

complementàries EA-01 a EA-07. 

 

6.2.7. Damunt terrats o cobertes d’edificis 

S’autoritzaran únicament rètols de lletres o signes retallats sense fons, enretirats del pla de la 

façana, d’una alçada màxima de 1,80m i no hauran de superar, en cada façana, la superfície 

que resulti de multiplicar aquesta alçada màxima (1,80m) per la meitat de la longitud de la 

façana, sempre i quan es refereixi únicament a la denominació genèrica de l’edifici, local o 

establiment o a l’activitat professional, mercantil, industrial o comercial, local o establiment 

estigui dedicat totalment a l’activitat de referència, amb expressa exclusió de la zona 

d’especial protecció determinada a aquesta Ordenança.  

La solució que es proposi haurà de contemplar l’impacte de rètol o rètols sobre el propi edifici, 

sobre els seus continguts i sobre l’entorn, havent-se a més a més de detallar els elements 

estructurals, de suport i d’arriostrament, justificant la solidesa i seguretat del conjunt, 

especialment als efectes del vent. En cas de coronació de mitgeres, s’exigirà que la part de la 

mateixa consolidada, es trobi adequadament tractada com a façana i la resta degudament 

pintada o tractada.  

 

6. 2.8 En tanques definitives de finques 

S’admetran únicament rètols de lletres o signes retallats sense fons o amb fons no opac en 

les mateixes condicions que les assenyalades en l’apartat 2.6.1 a) relatiu a plantes baixes de 

façana, sempre que es refereixi únicament a la denominació genèrica de l’edifici, finca o 

establiment, o a l’activitat que en el mateix s’hi realitzi. L’alçaria màxima del rètol respecte el 

nivell de la via pública serà de 2 metres i la superfície del rètol no superarà 1 metre quadrat.  

 

6.2.9 En la via pública i elements estructurals  

Els rètols situats directament en la via pública s’autoritzaran quan tinguin per finalitat 

senyalitzar l’existència o els accessos a Serveis de l’Administració a tots els seus nivells, 

quan resulti imprescindible senyalitzar establiments privats destinats a aparcaments, 

farmàcies, clíniques, dispensaris i similars, quan per la seva afluència de gent i la seva difícil 

localització ho requereixin, i quan tinguin per objecte senyalitzar de forma comuna polígons 

industrials o àrees comercials.  

El seu disseny i  ubicació estarà subjecte a l’informe preceptiu i vinculant de la Comissió 

Tècnica Assessora i de Protecció del paisatge urbà . L’Administració podrà establir models 

normalitzats pels diferents emplaçaments i activitats.  

 

6.2.10 En Espais Lliures Públics i Equipaments 

Resta expressament prohibit.  

 

6.2.11 En espais lliures privats  

S’ autoritzarà amb una alçada  no superior a dos metres  des de la rasant amb una superfície 

de 1 m2 

 

6.3.- Publicitat mitjançant tendals 

Limitacions generals per a la publicitat mitjançant aquest suport en totes les situacions particulars 

per a cada una d’elles:  

a) El missatge publicitari difós mitjançant aquest suport correspondrà únicament a la 

denominació genèrica de l’edifici, establiment o local de què es tracti, pintat sobre la tela i 

en una sola posició, ocupant un màxim del 25% de superfície del tendal.  



 

b) El color, textura i forma no podrà trencar la composició general de l’edifici, façana o 

element sobre el que es suporti o introduir efectes discordants, estranys o ridículs sobre 

els mateixos o el seu entorn.  

c) El resultat formal del conjunt de tendals instal·lats en la façana d’un edifici serà objecte 

d’especial fiscalització, quan els instal·lats i/o els que es pretenguin col·locar 

corresponguin a formes, textures i colors també diferents, no sols quant als possibles 

efectes discordants entre ells, sinó també per l’ordre d’ubicació.  

d) Haurà de complir amb les mesures de seguretat dictaminades per el Servei de Seguretats 

Ciutadana. 

Únicament seran autoritzades aquestes instal·lacions en les següents condicions que 

s’especifiquen:  

6.3.1 En façanes d’edificis. 

6.3.1.1 En planta baixa  

S’admetran tendals en les plantes baixes dels edificis, sense peus drets que recolzin 

en la via pública, i sense disposar laterals ni serrells, amb subjecció a les següents 

regles particulars:  

a) Les barres tensores i els altres elements de la instal·lació se situaran a 

una altura mínima sobre el nivell de la vorera o espai públic, de 2,40 

metres.  

b) La volada des del pla de la façana ha de ser inferior en 60 centímetres a 

l’amplada de la vorera i amb una volada màxima de 3 metres.  

6.3..1.2 En plantes pis  

Resta expressament prohibit. 

6.3.1.3. En conjunts tipològics (catalogació genèrica) 

En els conjunts tipològics, s’admetran tendals només en les plantes baixes dels 

edificis amb les anteriors condicions generals, amb subjecció a les següents regles 

particulars: 

a) Les barres tensores i els altres elements de la instal·lació se situaran a 

una altura mínima sobre el nivell de la vorera o espai públic de 2,40 

metres, sense que cap punt del tendal s’alci a menys de 2,20m. 

b) La volada des del pla de la façana ha de ser inferior en 60 centímetres a 

l’amplada de la vorera i amb una volada màxima de 2,50 metres. En cas 

de carrers amb paviment de plataforma única la limitació dels tendals 

vindrà condicionada per les restriccions d’accessibilitat de vehicles, 

mobilitat i seguretat en la via pública.  

c) Els tendals hauran de ser plegables. No s’admetran tendals fixos. 

d) La seva col·locació preferentment serà dins del forat arquitectònic i al 

plegar-se quedaran dins del mateix. En cas que no sigui possible la seva 

adaptació, el tendal es podrà col·locar sobre del forat arquitectònic amb la 

mateixa amplada que aquest. 

e) Els tendals corresponents a les obertures d’un establiment no es poden 

unificar. En casos excepcionals, s’admetrà la unificació sempre i quan 

quedi justificat que no s’altera la percepció de la composició de la façana i 

caldrà que la proposta obtingui un informe favorable de la Comissió de 

Patrimoni. 

f) Els tendals han de ser rectangulars i no poden tenir ni laterals ni serrells ni 

bambolines. 

g) El tendal només pot exhibir l’element identificador de l’establiment en el 

frontal, pintat sobre la tela i en una sola posició. 

6.3.2 En la via pública i elements estructurals. 



 

Els tendals en aquesta situació hi corresponen els situats directament en les voreres i espais 

públics, amb destinació a terrasses de bars, restaurants i establiments similars.  

6.3.3 En elements de mobiliari urbà 

La publicitat sobre tendals situats en elements de mobiliari urbà s’autoritzarà en les mateixes 

condicions i restriccions que les assenyalades per les cartelleres (apartat 6.1.4)  

 

6.4. Publicitat mitjançant elements arquitectònics  

Els missatges publicitaris difosos mitjançant aquests suports hauran de subjectar-se a les següents:  

a) El missatge publicitari correspondrà únicament a la denominació genèrica de l’edifici, 

establiment o local de què es tracti, o de l’activitat o activitats que en el mateix s’hi 

desenvolupin.  

b) El color, textura i forma no podrà trencar la composició general de l’edifici, façana o 

elements sobre els quals aparegui, o introduir efectes discordants, estranys o ridículs 

sobre els mateixos i el seu entorn, essent objecte d’especial fiscalització.  

c) La implantació d’aquest tipus de suports publicitaris no podrà suposar la destrucció o 

ocultació d’elements arquitectònics o significatius de l’edifici o construcció. 

 

6.5.- Publicitat mitjançant objectes  

Limitacions generals per a la publicitat mitjançant aquest suport en totes les situacions en què 

s’admet, independentment de les condicions particulars per a cada situació:  

a) Els motius o figures, així com el seu color i forma no introduiran efectes discordants, 

estranys, ridículs o de mal gust sobre l’entorn on se situïn.  

b) La documentació necessària pel tràmit de la llicència detallarà l’estructura de suport de 

l’objecte o figura i la forma d’anclatge del suport, i justificarà la deguda solidesa del 

conjunt.  

c) S’assegurarà el tractament compositiu de la part posterior o lateral d’aquests objectes, 

quan sigui visible.  

 

S’admetrà publicitat mitjançant objectes únicament en les següents situacions,  

S’ autoritzarà exclusivament sobre cartelleres publicitàries amb les següents prescripcions:  

6.5.1 Els objectes col·locats sobre la mateixa no sobrepassaran l’ alçada màxima d’ un metre ni 

alçada superior a 1/3 de la longitud de la cartellera .  

6.5.2 Els instal·lats sobre la superfície de la cartellera no sobresortiran de l’ alineació de l’ espai 

públic ni ocupar més d’ un 20% de la superfície de la cartellera.  

 

6.6. Publicitat mitjançant banderes, banderoles i pancartes  

Les banderes representatives de països, estats, estaments oficials, organismes públics, partits 

polítics, centres culturals i religiosos, clubs esportius i recreatius i similars, no es reputaran com a 

publicitat i, en conseqüència, no hauran de subjectar-se al que disposa aquesta Ordenança.  

S’admetrà la publicitat mitjançant aquest tipus de suport únicament en les següents situacions:  

6.6.1 En façanes d’edificis  

S’admetrà la col·locació de pancartes i banderoles com “suport” d’activitats publicitàries en les 

plantes baixes i plantes pis dels edificis amb subjecció a les següents regles:  

a) El missatge publicitari haurà de correspondre a la difusió de les activitats que amb 

caràcter circumstancial, estacionari o periòdic es desenvolupin en l’edifici o 

emplaçament i, en conseqüència, en l’atorgament de la llicència no farà constar 

expressament el termini pel qual s’atorga. A aquest efecte i pel que fa a la zona d’ 

especial protecció , es limitarà l’ us de banderoles , que quedaran reservades 

exclusivament per la publicitat institucional  



 

b) La instal·lació garantirà la solidesa necessària per a evitar la seva caiguda sobre la 

via pública i no ocultarà elements arquitectònics d’interès o significatius de l’edifici, 

a més de tenir els forats suficients per disminuir l’efecte del vent.  

c) L’ús de la totalitat de les dependències i locals de l’edifici haurà d’ésser algun dels 

següents: comercial, industrial, esportiu i recreatiu.  

d) Quan es tracti d’edificis en construcció, o acabats però no ocupats, s’admetrà els 

que tinguin per objecte anunciar la venda o lloguer dels diferents locals o 

dependències, encara que els conforma, no perjudiquin en els assenyalats en el 

punt anterior. Tanmateix; en cap cas s’autoritzaran un cop transcorreguts 18 

mesos des de la finalització de les obres d’edificació.  

e) Els elements de suport i les pròpies banderes, banderoles o pancartes es 

disposaran de tal forma que no sobresurtin del vol màxim autoritzat en cada cas 

pels elements sortints d’acord amb el planejament vigent.  

f) Caldrà garantir que les banderes, banderoles o pancartes, tant els seus suports com 

la tela o materials que els conforma, no perjudiquin al onejar, elements arboris, de 

mobiliari urbà o d’altres a la via pública.  

g) No s’admetrà que els instal·lats front als buits de les façanes restringeixin o 

disminueixin l’accés a la ventilació, amb la salvetat dels casos assenyalats en el 

punt d) anterior.  

 

6.6.2 Damunt terrats o cobertes d’edificis  

S’autoritzarà aquests tipus de suports en aquesta situació d’acord amb l’assenyalat en els 

punts a), b), c), d) i e) de l’apartat anterior, sempre que l’altura de la instal·lació no superi la 

dimensió d’1,80 metres, mesurada sobre el nivell del terrat o coberta, amb la salvetat que es 

tracti de banderes, en el qual cas s’autoritzaran a una altura màxima de 3,50 metres.  

 

6.6.3 En tanques provisionals de solars.  

S’admetran aquests suports publicitaris en les tanques provisionals de solars, subjectes a les 

mateixes condicions i restriccions que les establertes per a les cartelleres en la mateixa 

situació (apartat 1.2) i admetent-se que solament sobresurtin del plànol de la tanca la tela o 

material que conformen la bandera o pancarta, sense que, en cap cas, sobresurti més d’1 

metre i l’extrem inferior se situï a una altura mínima de tres mestres sobre el nivell de la 

vorera.  

 

6.6.4 En tanques de protecció d’obres  

S’admetran aquests suports publicitaris en les tanques de protecció d’obres, amb subjecció a 

les mateixes condicions i restriccions a les assenyalades per a cartelleres en la mateixa 

situació (apartat 1.3), admetent-se les mateixes condicions de vol a les assenyalades en 

l’apartat 6.3.  

 

6.6.5 En la via pública i elements estructurals  

La instal·lació d’aquests suports publicitaris en la via pública s’autoritzarà d’acord amb les 

disposicions relatives a aquesta matèria que es trobin vigents en el moment de la seva 

aplicació. En els elements estructurals es permet col·locar de forma circumstancial 

propaganda institucional, d’eleccions polítiques i d’esdeveniments de caràcter públic, als 

paraments disposats per aquest ús, mitjançant banderes i pancartes.  

 

6.6.6 En elements de mobiliari urbà  

S’autoritzarà en les mateixes condicions i restriccions a les establertes per a les cartelleres 

(apartat 1.4).  

 



 

6.7. Publicitat mitjançant elements electrònics  

Serà susceptible d’admissió en qualsevol situació previ informe favorable de la Comissió Tècnica 

Assessora de Publicitat i protecció del paisatge urbà. Les activitats publicitàries desenvolupades per 

aquests sistemes se subjectaran a les prescripcions generals d’aquesta Ordenança i a més a més a 

les següents:  

a) Quan es necessiti pantalla o element similar per a produir els efectes lluminosos, aquests se 

subjectaran quant a la seva ubicació, dimensions i resta de les característiques a les 

assenyalades per a cartelleres i rètols segons el cas que es tracti. Quan es desenvolupin en 

l’interior de solars, les pancartes i la resta d’elements necessaris s’ubicaran ocupant el 

volum virtual edificable en la parcel·la, segons la seva qualificació urbanística. En el cas que 

aquesta última determini l’inedificabilitat de la finca, la solució vindrà determinada per les 

preexistents i pels paràmetres aplicables a les zones adjacents edificables sens perjudici 

que la llicència s’atorgui amb caràcter provisional. n tot cas, el solar es trobarà tancat 

d’acord amb la normativa aplicable. En tots els casos s’assegurarà un tractament adequat 

de les parts posteriors o laterals dels suports quan aquestes siguin visibles. Si per 

necessitats tecnològiques degudament justificades es necessitessin dimensions o sortints 

superiors o fos inviable el compliment de les condicions imposades, es considerarà en cada 

supòsit les limitacions que s’hagin d’aplicar, previ informe dels Serveis Tècnics competents i 

de la Comissió Tècnica Assessora de Publicitat i protecció del paisatge urbà.  

 

b) Els equips de reproducció, enginys electrònics o mecànics necessaris per a produir aquestes 

activitats i altres elements, se situaran de tal forma que no causin molèsties ni perill per als 

vianants, els ocupants de l’immoble o immobles contigus.  

 

c) No s’admetrà en aquest tipus d’activitat publicitària el que provoqui impactes distorsionats o 

efectes extravagants o de mal gust a l’entorn.  

 

6.8. Publicitat mitjançant globus captius  

Únicament s’admetrà la seva instal·lació en l’interior de solars, de manera que els elements de 

sustentació i anclatge, així com el propi globus, no ultrapassi el perímetre de la finca.  

El projecte que acompanyi la petició contindrà una detallada descripció de la instal·lació, del seu 

emplaçament, ombra projectada, sistema d’anclatge, element que garanteixi la no mobilitat de 

l’artifici, i haurà de justificar la deguda solidesa del conjunt, en especial davant els efectes del vent.  

No s’admetrà la instal·lació d’aquest suport publicitari coexistint amb cartelleres en la tanca 

provisional del solar. Així mateix, per a autoritzar la instal·lació, el solar haurà de trobar-se net 

d’edificacions, net i tancat adequadament, i si existissin mitgeres al descobert en els seus límits, 

d’estar degudament tractades a nivell formal.  

Les llicències es concediran per un termini determinat que es farà constar expressament, 

transcorregut el qual, la instal·lació haurà d’ésser completament retirada.  

Previ a l’atorgament de la llicència serà necessari l’informe favorable de la Comissió Tècnica 

Assessora de Publicitat i protecció del paisatge urbà, que avaluarà l’impacte que el suport pugui 

significar pel seu entorn.  

 

6.9.- Elements singulars  

La publicitat mitjançant aquests elements quedarà subjecte a les condicions i limitacions que en 

cada cas pugui establir la Comissió Tècnica Assessora de Publicitat i protecció del paisatge urbà 

previ estudi de la proposta que se sol·liciti.  

 

6.10. Damunt vehicles  



 

Els vehicles destinats a publicitat no excediran de les següents mesures, inclòs el material 

publicitari: 5 metres de llarg per 2,50 metres d’ample i 3,50 metres d’alçada, tot això sens perjudici 

del que disposin altres reglamentacions de caràcter general relatives a trànsit i seguretat vial.  

No es consideraran inclosos en aquesta reglamentació els vehicles de la pròpia empresa que 

exhibeixin cartells o rètols referents al nom o raó social de l’empresa o de l’activitat exercida.  

La publicitat realitzada per vehicles públics s’ajustarà a les disposicions que s’assenyalin 

expressament en la concessió i reunirà les condicions i característiques que en ella es determinin.  

 

6.11. Publicitat oral o megafònica  

La publicitat acústica haurà d’ajustar-se als horaris oficials de comerç o especialment autoritzats en 

cada cas. La potència dels altaveus no podrà ésser superior a la que, en funció de la zona en què 

es desenvolupi, es fixi per l’autoritat municipal. No obstant, en cap moment es podrà sobrepassar el 

nivell màxim establert per l’Ordenança Municipal de Sorolls i Vibracions, en vigor en aquest 

municipi, que se situa en 60 dBA, corresponents al límit màxim de sorolls exteriors en façana per 

tota la zona urbana. No s’autoritzaran a menys de 50 metres, amidats en línea recta, d’equipaments 

docents, sanitari, assistencials, socioculturals i religiosos, ni podran incrementar el nivell de fons 

respecte els dits equipaments.  

 

6.12.  Repartiment individualitzat de propaganda escrita, mostres o objectes  

6.12.1 El desenvolupament de l’activitat publicitària, a més de subjectar-se a les disposicions 

generals d’aquesta Ordenança, se subjectarà a les determinacions de la vigent Ordenança 

municipal de convivència ciutadana i espais verds, així com a les determinacions de la Llei 

9/2000, de 7 de juliol, de regulació de la publicitat dinàmica de Catalunya.  

6.12.2. Queda prohibida qualsevol publicitat que porti a engany i deslleialtat o que continguin, 

tant en el text com en les imatges, qualsevol tipus de missatge subliminal.  

6.12.3. L’exercici de l’activitat de publicitat dinàmica ha de respectar, pel que fa al seu 

contingut, la dignitat de les persones, impedint la vulneració dels valors reconeguts per la 

Constitució especialment als relatius a la infància, joventut i la dona, així com els relatius als 

sectors socials més marginats.  

6.12.4. Tot material imprès per dur a terme qualsevol tipus de publicitat dinàmica ha d’esser 

preferentment reciclat.  

6.12.5. El material i suport publicitari consistent en paper ha de portar obligatòriament una 

llegenda que aconselli el seu dipòsit en contenidors de recollida selectiva  

Queda prohibit el llançament de material publicitari de qualsevol manera a la via pública, així com en 

espais que siguin objecte de concessió o autorització administrativa sempre que no s’obtingui el 

consentiment exprés dels propietaris o titulars de la corresponent concessió o autorització.  

 

6.13 Marquesines  

S’admetrà a una alçada mínima de 2,50m sobre el nivell de la vorera , en carrers de més de 6 

metres d’ ample , essent el seu vol màxim 1/25 de l’ amplada del vial i 1/10 de l’ amplada de la 

vorera i el seu frontal de no més de 0,20 m.  

 

6.14. Persianes  

S’admetrà un pictograma d’identificació del local, sense limitació d’ocupació del forat arquitectònic.  

 

Article 7 – Assegurances i fiances  

7.1. Prèviament a la concessió de llicències, l'Ajuntament podrà exigir la formalització d'una 

assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys a tercers que poguessin ocasionar-se, 

amb una durada que coincideixi amb l'activitat que es desenvoluparà i un mes més, en els casos en 

què la naturalesa de l'ús així ho aconselli.  



 

7.2. L'Administració exigirà el dipòsit d'una fiança o un aval bancari que garanteixi el compliment de 

les obligacions esmentades en aquesta Ordenança i les de la llicència, i el pagament de la 

indemnització que correspongui a l'Ajuntament pels danys que, a conseqüència dels usos 

autoritzats, es puguin ocasionar en béns de domini públic, fins i tot en els arbres, encara que 

solament afectin el seu creixement natural o els produeixin un retard biològic. Dita fiança es fixarà 

cas per cas a la vista de l’entitat de l’activitat i/o instal·lació publicitària.  

 

7.3. La cancel·lació de la garantia s'efectuarà un cop s'hagi acabat l'activitat, s'hagin retirat 

completament tots els elements, i els serveis tècnics hagin comprovat la correcta execució de 

l'aprofitament. En el cas que hi puguin haver defectes ocults (rases, etc.) es determinarà un termini 

per garantir la supressió d'aquests possibles defectes.  

 

Article 8 – Disposicions especials  

8.1. Sens perjudici del que disposin normes de jerarquia superior, l’Alcaldia podrà dictar disposicions 

especials que consideri oportunes per a facilitar la propaganda en les eleccions a càrrecs públics, 

festes populars, actes culturals, ciutadans i similars de manera que causin els mínims inconvenients 

als interessos dels ciutadans. En tot cas, cada candidatura o organitzador vindrà obligat a retirar els 

elements publicitaris subsistents, un cop conclòs el període electoral, festiu, cultural o similar; de no 

fer-ho en el termini de deu dies, ho faran els Serveis Municipals, previ l’oportú requeriment a costa 

del titular.  

 

8.2. Per excepció, en període d’eleccions i també en festes populars i tradicionals del barri i 

esdeveniments culturals i esportius, l’Alcaldia podrà autoritzar la fixació en aquestes vies públiques 

que s’assenyali, banderes, banderoles i pancartes amb propaganda o anunciadores d’actes relatius 

a campanyes electorals o les esmentades festes. En aquests casos, seran d’aplicació les següents 

normes:  

a) En la sol·licitud de llicència haurà d’expressar-se el contingut de la pancarta, l’emplaçament 

pretès, l’alçada mínima damunt la calçada en què haurà de situar-se, el suport en què haurà 

de fixar-se i el procediment de subjecció del suport.  

b) Les pancartes hauran de col·locar-se de forma que no molestin la lliure circulació de vianants 

i vehicles, ni puguin ocasionar danys a les persones, a la via pública, als arbres o a les 

instal·lacions existents en la mateixa. En tota la part inferior de la pancarta no podrà situar-

se a menys de 5 metres d’alçada damunt la calçada.  

c) La sol·licitud serà informada pel serveis tècnics municipals. 

d) Seran expressament denegades les que incompleixin les prohibicions dels articles 4 i 5 

d’aquesta Ordenança.  

e) Si se sol·licités la col·locació de les pancartes suspeses des dels fanals, els peticionaris 

hauran d’acreditar que ho seran en condicions tals que garanteixin a judici de l’Administració 

municipal que no podrà produir-se cap dany dels assenyalats en l’apartat b) anterior, com a 

conseqüència de la seva col·locació.  

 

CAPÍTOL III: SUBJECCIÓ A LLICÈNCIA PRÈVIA  

Article 9 - Actes subjectes a llicència  

9.1. Les activitats de publicitat estàtica estan subjectes a llicència municipal, en règim d’autorització, 

a excepció dels rètols ubicats als forats arquitectònics que no s’emplacin en àmbits de protecció 

tipològica compresos a la Revisió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg 

de Sant Cugat del Vallès, que es tramitaran mitjançant el règim de comunicació prèvia.  

 

9.2. Pel que fa a la publicitat dinàmica aquelles activitats de caràcter temporal i de baixa intensitat d’ 

us pel que fa al domini públic, com ara la propaganda a la via pública i el bustiatge, repartiment de 

premsa diària, les quals estaran subjectes a comunicació prèvia o declaració responsable per part 



 

de l’empresa anunciadora, pel que fa al compliment dels requisits legalment determinats així com d’ 

aquestes ordenances.  

Les llicències de publicitat dinàmica es concedeixen per un termini determinat màxim de tres mesos, 

i són renovables en les condicions que determini la legislació vigent. A la sol·licitud de renovació 

només cal adjuntar la documentació que hagi sofert alguna modificació en relació amb la que es va 

presentar per a l'atorgament de la llicència.  

 

9.3. Els titulars d'una concessió o autorització atorgada per a la prestació de serveis públics de 

transport de viatgers urbans o interurbans, estan eximits de l'obligació de sol·licitar la llicència per a 

l'activitat publicitària que es dugui a terme per mitjà dels seus vehicles, com a complement de la 

seva activitat principal de transport. Això no obstant, de manera prèvia a l'exercici de l'activitat 

publicitària, la persona interessada ha de comunicar-ho a l'Ajuntament, el qual podrà oposar-s'hi per 

mitjà de resolució expressa en el termini de vint dies.  

 

Article 10 - Naturalesa de les llicències .  

10.1. Quant a la duració de la llicència poden ser:  

a) Temporals: són aquelles que s'atorguen per un període de temps determinat.  

b) Indefinides: són aquelles que no estan sotmeses a un període de temps determinat.  

 

10.2. En ambdós casos les llicències estan sotmeses a revocació per raons d'interès públic o per 

modificació del planejament o les ordenances municipals. 

  

Article 11 - Contingut de la sol·licitud de llicència  

11.1. Les llicències s'hauran de formular en l'imprès oficial corresponent dirigit a l'Alcaldia i signat 

per l'interessat o per la persona que legalment el representi, tan persones naturals o jurídiques, o en 

el seu cas, per agències de publicitats inscrites en el registre corresponent, amb les següents 

indicacions:  

a) Projecte de la instal·lació que estarà integrat per: memòria descriptiva de la instal·lació que 

es pretén i justificativa del compliment d’aquesta Ordenança i demés normativa urbanística 

aplicable, amb referència tècnica a l’estructura i instal·lació projectada, així com memòria 

tècnica amb especificació de materials, acabats, color i potència elèctrica pel que fa als 

rètols lluminosos.  

b) Assumeix de direcció facultativa subscrita per tècnic competent en relació a cartelleres 

publicitàries així com rètols lluminosos i en la coberta dels edificis, elements singulars i 

d’altres instal·lacions que ho requereixin.  

c) Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys produïts a conseqüència 

de la col·locació i explotació de la instal·lació, amb fotocòpia de l’últim rebut de pagament de 

la mateixa junt amb el compromís escrit del sol·licitant de mantenir la vigència de la pòlissa 

durant el temps que duri l’explotació de la instal·lació publicitària assumint la responsabilitat 

que pogués derivar-se pels danys ocasionats per la mateixa.  

d) Certificat de seguretat que acrediti el bon estat de conservació de la finca.  

e) Documentació gràfica, que comprendrà els alçats, les plantes i les seccions verticals 

degudament acotades, fent referència als elements constructius veïns: balcons, portes, 

ornamentació, etc.  

f) Fotografies (13x18) que reflecteixin l’estat original de l’espai sobre el qual es pretén intervenir.  

g) Fotomuntatge (13x18) de l’efecte final de l’actuació.  

h) En el cas d’un element publicitari de grans dimensions es trametrà adjunta una memòria 

sobre l’impacte ambiental de l’entorn urbà i paisatgístic, així com pels rètols dotats 

d’iluminació, dictamen sobre l’impacte ambiental produït per vibracions, sorolls o 

enlluernament sobre els ocupants de l’edifici on s’instal·li i en un radi de 50 metres, garantint 

el compliment de les disposicions vigents en aquesta matèria.  



 

 

11.2. La sol·licitud de llicència ha d’anar acompanyada de la documentació exigida per l’article 29 de 

les Ordenances Metropolitanes d’Edificació, la que exigeixen les Ordenances fiscals vigents i la 

prevista en aquesta Ordenança, sense perjudici de les modificacions que es puguin introduir arran 

de l’aprovació de l’Ordenança Municipal per a l’agilització dels tràmits de llicències urbanístiques en 

el context de la Directiva 2006/123/CE relativa als serveis en el mercat interior, actualment en 

tramitació.  

 

11.3. La sol·licitud serà sotmesa a informe dels serveis tècnics municipals i, prèviament a la seva 

resolució per Decret, a la Comissió Tècnica Assessora de Publicitat i Protecció del Paisatge Urbà, a 

què es refereix l’article 12 d’aquesta ordenança.  

 

11.4. Un cop concedida la llicència o formalitzada la comunicació prèvia l’interessat procedirà a 

executar la instal·lació. L’Administració municipal expedirà la cèdula de senyalització, en la qual 

constarà el número de llicència i l’any de l’atorgament. La cèdula de senyalització s’ha d’exhibir en 

un lloc visible del local o s’adherirà a la instal·lació autoritzada.  

 

Article 12 – La Comissió Tècnica Assessora de Publicitat i Protecció del Paisatge Urbà.  

L’ajuntament procedirà en el termini màxim de 6 mesos a crear la dita Comissió; la creació, 

composició i competències específiques es determinaran per Decret d’Alcaldia i hauran d’entendre 

com a mínim els següents aspectes:  

a) Informar la viabilitat dels projectes presentats pel que fa tant als seus aspectes tècnico-

constructius i de seguretat, com a la integració estètica al seu entorn.  

b) Informar els recursos de reposició que es presentin contra denegacions de llicències 

d’activitats publicitàries.  

c) Proposar la realització de convenis globals referits a activitats publicitàries amb persones 

físiques o jurídiques que hi tinguin interès.  

d) Proposar l’adopció de mesures de disciplina urbanística, en matèria de protecció de la 

legalitat urbanística pel que fa a les activitats publicitàries.  

e) Proposar la sol·licitud d’intervenció d’altres administracions pel que fa a la protecció de 

consumidor, seguretat vial, ets.  

f) Proposar a l’Alcaldia la limitació total o parcial de l’exercici d’activitats publicitàries de forma 

permanent o temporal en determinats llocs o zones d’aquest municipi, encara que estiguin 

expressament autoritzats per aquesta ordenança.  

 

Article 13 - Condicions generals d'atorgament de les llicències  

13.1. Els titulars de les llicències han de complir obligatòriament les condicions següents:  

a) El titular de la llicència ha d'assumir totes les responsabilitats derivades per danys i perjudicis 

causats directament o indirectament a l'Ajuntament o a tercers, per l'obra, la instal·lació o el 

funcionament dels seus mitjans mecànics, dins o fora de la via pública.  

b) La llicència es concedeix únicament per a allò que afecta la competència municipal, llevat el 

dret de propietat, i sense perjudici de tercers o l'obtenció d'autorització d'altres 

administracions de caràcter concurrent si fos el cas. No podrà ser invocada per excloure o 

disminuir responsabilitat civil o penal en què incorri el beneficiari en l'exercici de les seves 

activitats.  

c) L'interessat haurà d'abonar les taxes per a l'obtenció de la llicència d'ocupació de via pública, 

mitjançant liquidació prèvia o la corresponent notificació prèvia que li serà adreçada.  

d) La llicència haurà d'estar a disposició dels agents de l'autoritat municipal i dels serveis tècnics 

municipals. Les instruccions que es puguin dictar complementàries de les que figurin a la 

llicència orientades al compliment del seu contingut hauran de ser executades puntualment.  

e) Extingida la llicència, el titular haurà de:  



 

 

I. Posar fi a l'ús o ocupació.  

II. Retirar les instal·lacions o els elements de la seva propietat situats a la via pública.  

III. Reposar, o si fos el cas, reparar els elements de la via pública afectats directament 

o indirectament per l'ús autoritzat i restituir-los al seu estat inicial, i reparar, si 

s'escau, els danys causats, prèvia autorització municipal i sota la inspecció dels 

serveis tècnics municipals competents.  

f) S'hauran de prendre totes les mesures de precaució, protecció, seguretat i senyalització que 

facin al cas, amb enllumenat a les hores nocturnes si fos necessari.  

g) L'incompliment de les ordenances municipals vigents o de qualsevol de les condicions de la 

llicència, en provocaran la caducitat immediata amb independència d'aplicar les sancions 

pertinents.  

h) La manca o defecte de reposició en els casos tant de terminació normal com de caducitat, o 

el defecte de reparació dels danys causats i/o mesures correctores que s’imposin, 

habilitaran l'Ajuntament per actuar subsidiàriament per compte del titular de la llicència.  

 

Article 14 - Obligacions dels titulars de les llicències  

14.1.Els titulars de les llicències tenen l'obligació de mantenir les instal·lacions i suports en bon estat 

de conservació durant tot el temps de la seva vigència.  

 

14.2.Els titulars de les llicències han d'haver fet el pagament de les exaccions fiscals que 

corresponguin o la quantitat de reparació ambiental convinguda en el corresponent conveni de 

col·laboració per al foment del paisatge urbà, seguint les instruccions específiques disposades pels 

serveis tècnics municipals i disposar d'una pòlissa d'assegurances que cobreixi els possibles danys 

derivats de la col·locació i explotació dels elements i suports.  

 

Article 15 - Instal·lacions i activitats en sòls o béns de domini públic municipal sense 

llicència.  

15.1. Quan una instal·lació en el domini públic no porti la placa identificativa prevista en aquesta 

Ordenança tenint l’obligació de portar-la, es considerarà a tots els efectes com una instal·lació 

anònima i, per tant, sense titular, podent l’Ajuntament procedir a la seva retirada immediata sense 

necessitat d’efectuar cap més tràmit.  

 

15.2.Els usos i les activitats publicitàries sense llicència sobre sòl d'ús o domini públic municipal 

seran impedits per l'Ajuntament i correspondrà a l'autor la retirada del material o els elements 

utilitzats o instal·lats, i seran a càrrec de l'interessat les despeses ocasionades per l'actuació 

subsidiària de l'Ajuntament, la qual, eventualment, podrà dur-se a terme sense necessitat de previ 

requeriment, motivat en el sol incompliment d’aquesta ordenança, a més de la imposició de les 

sancions que corresponguin i la reclamació, si s'escau, de la indemnització per danys i perjudicis.  

 

Article 16 - Mesures correctores  

16.1.Els titulars de les llicències regulades en aquest títol resten obligats a adoptar les mesures 

correctores necessàries per tal d'evitar la brutícia en l'àmbit de protecció d'actuació publicitària.  

 

16.2.En el supòsit que es produeixin irregularitats en l'execució, l'import del perjudici causat 

s'afectarà a la fiança amb la quantia que consti a l'expedient que s'instrueixi.  

 

Article 17 – Determinacions de zona d’especial protecció i altres competències de l’Alcaldia.  

17.1 Determinar com a zona d’especial protecció la delimitada per la zona viannantitzada i el 

seu entorn immediat que consta grafiada al plànol annex de l’Ordenança  



 

17.2.Serà competència de l’Alcaldia, previ informe de la Comissió Tècnica Assessora de Publicitat i 

protecció del paisatge urbà:  

a) Fixar amb caràcter específic la regulació d’activitats publicitàries no previstes en aquesta 

Ordenança.  

b) Limitar, totalment o parcialment, l’exercici d’activitats publicitàries de forma permanent o 

temporal, en zones o determinats llocs d’aquest municipi, encara que estiguin expressament 

autoritzats per aquesta Ordenança, mitjançant la determinació de zones d’especial protecció 

o de restricció que superin l’abast de l’assenyalada a l’article 17.1.  

c) Autoritzar la instal·lació o el desenvolupament de qualsevol tipus d’activitat publicitària, en 

zones o llocs determinats d’aquest municipi, en casos d’esdeveniments especials, encara 

que no es trobin contemplats o expressament autoritzats per aquesta Ordenança i modificar 

les limitacions i característiques de les previstes en ella, en funció de les circumstàncies 

especials de cada cas.  

d) Revocar la llicència en total indemnitat de l’Ajuntament, quan desapareguessin les 

circumstàncies que motivaren el seu atorgament, o quan en sobrevinguessin d’altres, que 

d’haver existit en el moment de l’atorgament, haurien justificat la seva denegació.  

 

TÍTOL TERCER 

 

CAPÍTOL I – USOS EXCEPCIONALS DEL PAISATGE URBÀ  

Article 18 – El conveni de col·laboració com a tècnica de gestió del paisatge urbà  

18.1.L’ús excepcional del paisatge urbà mitjançant anuncis publicitaris en elements de propietat 

privada podrà ser objecte de sol·licitud d’autorització paisatgística pel seu promotor, amb la 

conformitat dels propietaris afectats, dintre dels casos i en les condicions taxades. El procediment 

d’atorgament o denegació podrà tenir un acabament convencional, d’acord amb l’article 88 de la llei 

de procediment administratiu comú i el RD de 5 d’agost de 1994, que regulen el procediment 

d’atorgament d’autoritzacions.  

 

18.2.L’ús excepcional del paisatge urbà, mitjançant publicitat en elements del domini públic podrà 

ser objecte, quan quedi justificat per raons d’interès públic, en els mateixos casos i condicions 

taxades en el l’article 20 de la present ordenança, el qual es regirà en els seus actes preparatoris i 

d’adjudicació per les normes especials establertes en aquesta ordenança.  

 

18.3.El conveni, en tots dos supòsits, haurà de contenir les característiques de l’ús excepcionals 

projectat en el marc d’aquesta ordenança, i el compromís de reparació de l’impacte paisatgístic en 

proporció als danys que pugui causar al dret col·lectiu dels veïns a gaudir d’un paisatge urbà adient.  

 

18.4.La reparació ambiental podrà ser dinerària o en espècie segons que es determini en 

l’autorització o en el conveni. Si fos en espècie, haurà d’avaluar-se monetàriament el seu cos.  

 

18.5.Queden prohibits els convenis o autoritzacions de publicitat quan els productes anunciats 

siguin el tabac i l’alcohol en els termes legalment establerts.  

 

Article 19 – L’autorització paisatgística  

19.1.L’ús excepcional del paisatge urbà, en especial per a activitats publicitàries, requereix 

autorització municipal expressa a fi de controlar-ne l’impacte paisatgístic, sense perjudici de la 

llicència d’obres o de la llicència demanial que siguin legalment procedents.  

 

19.2.L’autorització paisatgística es considera implícita en el conveni de col·laboració que es pot 

subscriure en la forma que es determina en aquesta ordenança, té la consideració, en qualsevol 

cas, de llicència municipal de publicitat, i s’exigirà en tots els supòsits d’ús excepcional del paisatge 



 

urbà mitjançant publicitat, tant si aquesta troba el suport en una propietat privada com en el domini 

públic.  

 

19.3.Quan el suport de l’activitat publicitària és una propietat privada se seguirà el procediment propi 

de l’atorgament de l’autorització, que podrà tenir un acabament convencional. 

 

19.4.Quan el suport de l’activitat publicitària és el domini públic municipal, se seguirà 

necessàriament el procediment de contractació administrativa previst en aquest capítol.  

 

19.5.L’ús excepcional del paisatge urbà mitjançant publicitat exigeix els requisits següents:  

a) Ser limitat en el temps  

b) Trobar-se en algun dels supòsits d’interès públic que es determinen en el paràgraf 1 de 

l’article següent.  

c) Obligació de reparació de l’impacte paisatgístic, en funció de la intensitat de l’ús i del 

rendiment d’aquest per al beneficiari. La reparació del impacte paisatgístic ha d’incloure, en 

tot cas, el cost de la llicència de publicitat que es farà constar separadament en l’autorització 

o en el conveni de col·laboració.  

d) Formalització, en el seu cas, d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el beneficiari 

en el qual es quantifiqui l’obligació de la reparació.  

 

Article 20 – Causes d’interès públic legitimadores de l’ús excepcional mitjançant activitats 

publicitàries.  

20.1.L’ús excepcional del paisatge urbà mitjançant publicitat només estarà legitimat en els supòsits 

interès públic següents:  

a) Amb ocasió de la rehabilitació d’un element patrimonial, públic o privat, en concret.  

b) Per la seva aplicació a campanyes de foment o de programes de millora del paisatge urbà.  

c) Per finançar obres o esdeveniments d’interès municipal que ho exigeixin.  

 

20.2.En els supòsits b) i c) serà necessari que l’òrgan municipal competent hagi dictat, amb caràcter 

previ a l’atorgament de l’autorització paisatgística, l’acte d’obertura a l’ús excepcional mitjançant 

l’aprovació de la campanya o la declaració d’interès públic de l’activitat a efectes del seu patrocini.  

 

20.3.Les mesures, colors, continguts i característiques dels missatges hauran d’ajustar-se a 

l'ordenament vigent i a les normes que fixi l’Alcaldia per Decret.  

 

20.4.L’ús excepcional del paisatge amb activitats no publicitàries només podrà ser atorgat, 

motivadament, per a activitats sense ànim de lucre, en funció del seu impacte sobre el paisatge 

urbà, amb indicació del temps a que s’estengui l’autorització i les altres condicions exigides per 

l'interès públic municipal.  

 

20.5.L’ús excepcional del paisatge urbà no autoritzat serà impedit mitjançant ordre de cessament i, 

en el seu cas, execució forçosa.  

 

Article 21 - Sol·licitud i tramitació  

Les sol·licituds d'autorització per a l'ús excepcional del paisatge urbà mitjançant activitats 

publicitàries des de propietats privades es tramiten d'acord amb les disposicions següents:  

 

21.1. L'interessat presentarà a l'Ajuntament la sol·licitud per a l'ús excepcional del paisatge que 

contindrà:  

a) La memòria descriptiva del projecte d'actuació, finalitat que es persegueix amb la proposta i 

durada de l’ús excepcional.  



 

b) El projecte exigit en aquesta Ordenança per a les activitats publicitàries.  

c) El document que reflecteixi el consentiment dels directament afectats.  

d) Proposta a l'Ajuntament, en la qual es quantifiqui l’obligació de reparació de l'impacte 

admissible en els termes establerts en aquesta Ordenança, que ha d’incloure el cost de la 

llicència de publicitat.  

 

21.2. La sol·licitud serà tramitada per l'òrgan competent per a la protecció i millora del paisatge 

urbà.  

 

21.3. L'interessat ha de sol·licitar i obtenir, a més, les oportunes llicències d’obres, d’ocupació del 

domini públic o altres que siguin necessàries.  

 

Article 22 - Resolució  

22.1.Les sol·licituds d'autorització per a l'ús excepcional es resolen per l'Alcaldia o per l’òrgan que 

en tingui desconcentrada o delegada la competència.  

 

22.2.L’òrgan competent per a la resolució podrà aprovar, en substitució de la resolució, un conveni 

de col·laboració amb els destinataris de l’autorització en els termes establerts en aquesta 

Ordenança.  

 

22.3.La resolució o, en el seu cas, el conveni per a l’ús excepcional del paisatge urbà, es farà públic 

al diari oficial de la Generalitat.  

 

Article 23 - Silenci administratiu  

23.1.En cas que una sol·licitud d'autorització d'ús excepcional no sigui contestada expressament per 

l’Ajuntament en el termini de tres mesos, s’entendrà estimada per silenci en el cas d’activitats 

publicitàries projectades amb motiu de la rehabilitació de façanes i, en els altres supòsits d’activitats 

publicitàries en què s’admet, quan hi hagi l’acte previ d’obertura l’ús excepcional. S’entendrà 

desestimada, d’acord amb l’art. 43. 2. b) de la llei de Procediment Administratiu comú, si en el 

moment de presentar-se la sol·licitud no s’hagués dictat l’acte administratiu previ d’obertura a l'ús 

excepcional.  

 

23.2. Les sol·licituds d’autorització d’un ús excepcional per a activitats distintes de les publicitàries 

no contestades en el mateix termini, s’entendran desestimades per silenci  

administratiu.  

 

Article 24 - Normes especials  

24.1. En el cas d’activitats publicitàries d’ús excepcional sobre el domini públic se seguirà, com a 

regla general, el procediment de licitació, tramitat d’acord amb les normes especials que es regulen 

en aquest article.  

 

24.2.Els actes preparatoris i l'adjudicació d’activitats publicitàries d’ús excepcional sobre el domini 

públic seran les següents:  

a) Aprovació per l’Alcaldia, o Tinència d’Alcaldia delegada, de la convocatòria de concurs 

d’adjudicació de contracte de patrocini mitjançat la cessió d’espais publicitaris públics.  

b) Publicació de la convocatòria.  

c) Presentació de proposicions de patrocini en el termini establert en la convocatòria.  

d) Adjudicació per l’òrgan convocant, amb informe favorable previ de la Comissió Tècnica 

Assessora de publicitat i protecció del paisatge urbà, sense necessitat de constituir cap 

mesa de contractació.  

 



 

24.3.En cas que no es presenti cap sol·licitud en el termini indicat en la convocatòria, no inferior a 

deu dies, l’òrgan convocant podrà negociar directament el contracte de col·laboració, amb previ 

examen de la sol·licitud del promotor i l'informe favorable de l’òrgan de gestió paisatgística.  

 

24.4.El procediment licitatori descrit no s’haurà de seguir, salvat l'informe del òrgan de protecció i 

millora del paisatge urbà, quan convocada una campanya de foment o millora del paisatge urbà o 

declarat l’interès municipal d'una activitat sotmesa a patrocini, no s’hagués inscrit cap candidat al 

patrocini ,o els inscrits rebutgessin el patrocini.  

 

24.5.Justifica també el procediment negociat en l’adjudicació de l’ús excepcional mitjançant 

elements del domini públic l’existència d'un únic proveïdor dels suports publicitaris escaients, quan 

la valoració de la reparació de l'impacte previsible sigui inferior a 18.000€ o quan concorrin 

circumstàncies que, raonablement, facin presumir que no hi ha altres persones o empreses 

interessades.  

 

Article 25 - Contingut  

25.1.El conveni de col·laboració, tant com a forma d’acabament del procediment d’autorització, com 

a forma de la contractació administrativa, ha d’establir, com a contingut mínim, la identificació de les 

parts que intervenen, el termini de vigència, així com les determinacions sobre l’atorgament de 

l’autorització paisatgística i la quantitat fixada com a reparació del impacte paisatgístic ocasionat.  

 

25.2.Les normes específiques reguladores de l’abast, efectes i règim jurídic del conveni de  

col·laboració seran les indicades i, a més, les següents:  

a) El conveni tindrà el caràcter de conveni de col·laboració (art. 3.1.d LCAP) o de conveni 

d’acabament del procediment d’autorització (art. 88 LRJPAC). En tot cas equivaldrà a 

l’autorització per a l’ús excepcional, sense perjudici del control municipal en la seva 

execució.  

b) El conveni reflectirà el motiu d’interès públic que justifica la celebració del conveni .  

c) El termini de l’ús excepcional del paisatge urbà no podrà ser superior a quatre anys, ni 

superior en tres mesos a la finalització de l’esdeveniment que el motiva.  

d) Els drets que es confereixen al beneficiari, així com les seves obligacions.  

e) S’hi adjuntarà, si escau, una pòlissa d’assegurances.  

 

TÍTOL QUART 

CAPÍTOL I – TIPIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS  

Article 26 - Concepte d'infracció  

Constitueixen infracció administrativa d'aquesta Ordenança les accions i omissions que representin 

vulneració dels seus preceptes tal com apareixen tipificats en els diferents articles de 

desenvolupament, així com les tipificades en la Llei 9/2000, de 7 de juliol, de regulació de la 

publicitat dinàmica a Catalunya i la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la 

publicitat institucional.  

 

Article 27 - Classificació de les infraccions i la seva sanció  

27.1.Les infraccions administratives d'aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt 

greus.  

 

27.2. La graduació de la sanció haurà d'observar la deguda adequació als fets i es tindran en 

compte per a això els següents criteris d'aplicació:  

a) L'existència d'intencionalitat  

b) L'existència de reiteració  

c) L'existència de reincidència  



 

d) La naturalesa i gravetat dels perjudicis ocasionats  

e) La transcendència social i afecció als interessos generals  

 

27.3. Les sancions derivades de les infraccions administratives tindran la naturalesa de multa i 

s'imposaran d'acord amb la següent escala:  

a) Infraccions lleus: de 300 a 750 euros  

b) Infraccions greus: de 751 a 1.500 euros  

c) Infraccions molt greus: de 1.501 a 3.000 euros  

 

27.4. La imposició de les sancions serà compatible amb l'exigència a l'infractor de la reposició de la 

situació alterada al seu estat originari, així com la indemnització pels danys i perjudicis causats pels 

fets sancionats. La manca de resposta al requeriment de reposició podrà donar lloc a l'execució 

subsidiària.  

 

Article 28 - Tipus d'infraccions  

28.1. Són infraccions lleus:  

a) Les simples irregularitats en l'observació de les normes contingudes en aquesta Ordenança 

i en la legislació sectorial que no tinguin transcendència directa per al paisatge urbà.  

b) L'incompliment de l'obligació de restaurar la realitat física alterada i de restituir el paisatge a 

la seva anterior condició un cop vençut el termini establert a l'autorització municipal.  

c) L’escampament i el llançament de tota mena de publicitat (fulls volants, programes, fullets, 

adhesius i materials similars) a la via pública i la seva col·locació a parabrises de cotxes o 

mitjançant procediments similars.  

d) Incomplir les condicions indicades a l’autorització municipal sobre l’activitat publicitària 

sense a afectació a tercers.  

e) Instal·lar rètols de colors estridents.  

f) Instal·lar rètols lluminosos provocant impacte distorsionant a l’entorn.  

g) Instal·lar pancartes sense forats suficients per poder disminuir l’efecte del vent.  

h) Col·locar pancartes a una alçada inferior a 5 metres de la calçada l’especificada.  

i) Dipositar prospectes o fullets a les bústies dels ciutadans sense llicència.  

j) Exhibir rètols de compra- venda de vehicles, mitjançant els propis vehicles estacionats a la 

via pública  

 

28.2. Són infraccions greus:  

a) Obres, activitats, usos i instal·lacions publicitàries realitzades o visibles del domini públic 

sense llicència municipal i que són legalitzables atès que s'ajusten als preceptes  

b) d'aquesta Ordenança.  

c) Obres, activitats, usos i instal·lacions publicitàries realitzades o visibles del domini públic que 

no s'ajustin a les condicions imposades a la llicència o en aquesta Ordenança i que tinguin 

una transcendència greu al paisatge urbà.  

d) L'incompliment dels requeriments específics que formuli l'Administració municipal, sempre 

que es produeixi per primera vegada.  

e) La col·locació de cartells, fulls volants, adhesius o elements similars sobre qualsevol 

element del paisatge urbà que no estigui expressament previst per a aquesta finalitat.  

f) La reincidència en la comissió de dues faltes lleus en el darrer any.  

g) La falsedat o ocultació de documents o les dades exigides per l'Administració.  

h) Instal·lar rètols lluminosos que provoquin molèsties per la seva il·luminació, es pugin 

confondre amb els senyals de trànsit o perjudiquen la seguretat viària.  

i) Col·locar una instal·lació publicitària comprometen o perjudicant el trànsit rodat o la seguretat 

viària.  



 

j) Col·locar elements e instal·lacions publicitàries amb materials combustibles a menys de 30 

metres de zona forestal  

k) Col·locar elements i instal·lacions publicitàries limitant directament llums i vistes dels 

ocupants d’un immoble  

l) Col·locar elements i instal·lacions publicitàries damunt o des de temples, cementeris, 

estàtues, monuments, fonts o serveis públics  

m) Col·locar elements i instal·lacions publicitàries damunt edificis qualificats com monuments 

historicoartístics, amb protecció especial i el seu entorn visual de 50 metres.  

n) Instal·lar banderoles o pancartes sense garantir la solidesa necessària per evitar la seva 

caiguda amb afectació a la via publica o a terceres persones.  

o) Instal·lació de cartelleres en zones prohibides  

 

28.3. Són infraccions molt greus:  

a) Obres, activitats, usos i instal·lacions publicitàries realitzades o visibles del domini públic 

sense llicència municipal i que no són legalitzables de conformitat amb als preceptes 

d'aquesta Ordenança.  

b) L'incompliment reiterat dels requeriments específics formulats per l'Administració municipal.  

c) La reincidència en la comissió de dues faltes greus en els darrers dos anys.  

d) Exercir l’activitat publicitària atemptant contra la dignitat i el dret de les persones.  

e) Exercir l’activitat publicitària que pel seu contingut, incorri en engany, deslleialtat o la 

consistent en l’ emissió de missatges subliminals.  

f) Exercir l’activitat publicitària a la zona d’ especial protecció  

 

Article 29 - Acumulació de sancions  

29.1. En el cas que, per aplicació d'aquesta Ordenança, s'incoés expedient sancionador per dues o 

més infraccions tipificades entre les quals existís relació de causa-efecte, s'imposarà una sola 

sanció, la corresponent a la sanció més elevada.  

 

29.2. En la resta de casos, als responsables de dues o més infraccions, se'ls imposaran les multes 

corresponents a cadascuna de les infraccions comeses.  

 

Article 30 - Prescripció i caducitat  

30.1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys; les greus al cap de dos anys i les 

lleus al cap de sis mesos. Aquests terminis començaran a comptar a partir del dia en què la infracció 

s'hagués comès.  

30.2. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran al cap de tres anys; les imposades 

per faltes greus al cap de dos anys i les imposades per faltes lleus al cap d'un any.  

 

30.3. Aquests terminis començaran a comptar des del dia següent a aquell en què hagués adquirit 

fermesa en via administrativa la resolució per la qual es va imposar la sanció.  

 

30.4. Si transcorreguts sis mesos des de la iniciació del procediment sancionador no hi hagués 

resolució expressa i definitiva s'iniciaria el termini de 30 dies per a la caducitat de l'expedient i l'arxiu 

de les actuacions.  

 

30.5. Aquests terminis s'interrompran en el supòsit que el procediment s'hagués paralitzat per 

alguna causa imputable als interessats o perquè els fets hagin passat a la jurisdicció penal.  

 

CAPÍTOL II: PROCEDIMENT SANCIONADOR 
 

Article 31 - Responsabilitat  



 

31.1. Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les cometin a 

títol d'autors i coautors.  

 

31.2. Aquesta responsabilitat es podrà estendre a aquelles persones les quals per llei s'atribueixi el 

deure de preveure la infracció administrativa comesa per uns altres.  

 

31.3. De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència que es produeixin sense la seva prèvia 

obtenció o amb incompliment de les seves condicions, en seran responsables les persones físiques 

i jurídiques que siguin titulars de la llicència i, si aquesta no existís, la persona física o jurídica sota 

la relació de dependència de la qual actuï l'autor material de la infracció.  

 

31.4. Sense perjudici d'allò esmentat amb anterioritat, seran responsables solidaris:  

a) L'empresa instal·ladora o persona física o jurídica que hagués disposat la realització de 

l'obra o instal·lació sense llicència o autorització prèvia o amb infracció de les condicions 

que s'hi estableixin.  

b) L'empresa promotora o a la que beneficiï la publicitat.  

c) El propietari de l'edifici o el terreny on estigui col·locada la publicitat.  

d) El director tècnic de la instal·lació o l'agent de la infracció (la persona física o jurídica sota la 

relació de dependència de la qual actuï l'autor material de la infracció).  

 

31.5. El titular de la llicència i el propietari del sòl o edificació podran retirar els anuncis que es fixin 

sense el seu consentiment i sense perjudici que puguin denunciar els fets a l'Ajuntament als efectes 

legals pertinents.  

 

Article 32 - Competència  

32.1. La competència per a la incoació dels procediments sancionadors objecte d'aquesta 

Ordenança i per a la imposició de sancions i de les altres exigències compatibles amb les sancions 

correspon a l'alcalde, que la pot delegar als membres de la corporació mitjançant l'adopció i 

publicació de la corresponent disposició de caràcter general.  

 

32.2. La instrucció dels expedients ha de correspondre al regidor o funcionari que es designi en la 

resolució d'incoació.  

 

Article 33 - Mesures cautelars  

33.1. L'òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador pot adoptar, mitjançant 

resolució motivada, les mesures cautelars de caràcter provisional que siguin necessàries per a la 

bona finalitat del procediment, i evitar el manteniment dels efectes de la infracció i impulsar les 

mesures exigides pels interessos generals, sense perjudici de la tramitació del corresponent 

expedient sancionador.  

 

33.2. Són mesures cautelars, sense caràcter de sanció i que es poden adoptar respecte les 

diferents modalitats de publicitat i instal·lacions publicitàries:  

a) El decomís del material de promoció o publicitat, si es tracta d'una activitat no permesa per 

la llicència corresponent o es considera que aquesta mesura resulta necessària per tal 

d'impedir la comissió d'una infracció.  

b) Es podrà acordar la suspensió de les activitats que es realitzin sense llicència i la 

immobilització i retirada dels objectes, materials, utensilis o productes que servissin de  

c) suport a una activitat de promoció o publicitat amb què s'estigués generant o s'hagués 

generat la infracció.  



 

d) Les mesures necessàries per impedir aquelles activitats publicitàries de les que es pugui 

presumir raonablement que constituiran infracció greu o molt greu i que puguin produir 

danys i perjudicis a l'interès públic.  

 

33.3. Aquestes mesures les podrà adoptar l'Ajuntament a través de la prefectura de la policia local 

un cop formulada la preceptiva denúncia i hauran de ser mantingudes, modificades o aixecades per 

l'òrgan que incoï el procediment una vegada iniciat l'expedient sancionador.  

 

33.4. L'adopció de mesures cautelars no generaran indemnitzacions de cap tipus a favor dels 

afectats per les mateixes.  

 

33.5. En el supòsit que la instal·lació antireglamentària de publicitat suposi una ocupació del domini 

públic en planta o en vol, l'Ajuntament podrà retirar-la sense que hi hagi dret a reclamar pels 

possibles danys que pugui tenir la instal·lació publicitària i sens perjudici de l'inici d'un expedient 

sancionador.  

 

33.6. Quan a conseqüència del desenvolupament d'activitats de caràcter itinerant o esporàdic, i en 

general, de vigència reduïda, es realitzin campanyes publicitàries que infringeixin els preceptes 

d'aquesta Ordenança, el procediment que se seguirà serà el següent:  

a) Requerir a l'infractor en el termini de 24 hores que retiri els elements publicitaris que 

infringeixen l'Ordenança.  

b) Si no fossin retirats, l'Ajuntament els retirarà immediatament essent les despeses seran a 

càrrec de l'infractor, sens perjudici de la incoació d'un expedient sancionador.  

 

Article 34 - Procediment sancionador  

34.1. S'utilitzarà el procediment regulat pel decret 278/1993, sobre procediment sancionador 

d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. Supletòriament serà aplicable el 

procediment regulat al reial decret 1398/1993 per a l'exercici de la potestat sancionadora. Serà 

d'aplicació el procediment abreujat sempre que la infracció s'hagi de qualificar com a lleu o quan li 

correspongui una sanció pecuniària global inferior a 900 euros.  

 

34.2. La tramitació dels procediments sancionadors podrà donar lloc a:  

a) L'exigència, si s'escau, a l'infractor de la reposició de la situació alterada per la infracció.  

b) La determinació de la indemnització per danys i perjudicis causats al domini públic, les 

instal·lacions municipals, l'arbrat i el mobiliari urbà.  

c) La sanció corresponent a la infracció comesa.  

 

34.3. En els casos anteriors serviran de base per a la seva determinació les valoracions realitzades 

pels Serveis tècnics municipals.  

 

34.4. La indemnització pels danys i perjudicis causats es determinarà, en un procediment 

complementari, amb audiència del responsable.  

34.5. Les resolucions administratives donaran lloc, segons els supòsits, a l'execució subsidiària i al 

procediment de constrenyiment sobre el patrimoni o a deixar expedita la via judicial corresponent.  

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  

Queden derogades totes les altres normes o disposicions d'igual rang o inferior que s'oposin, 

contradiguin o resultin incompatibles amb les disposicions d'aquesta Ordenança.  

En tot allò no previst a la present ordenança serà d’aplicació l’ordenança de Convivència Ciutadana 

reguladora dels usos de les vies i dels espais públics.  

 



 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA  

Les instal·lacions publicitàries existents que no tinguessin l’oportuna llicència i siguin manifestament 

il·legalitzables hauran d’esser retirades en el termini màxim de 15 dies comptats des de la data en 

què entri en vigor la present ordenança, amb càrrec al promotor, previ requeriment formal en els 

casos legalment procedents.  

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA  

Les instal·lacions publicitàries emparades en convenis prèviament subscrits, que no s’acomodin als 

requeriments d’aquesta ordenança hauran d’esser retirades dins dels 30 dies següents a la seva 

entrada en vigor.  

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA  

Les instal·lacions publicitàries amb llicència concedida a l’entrar en vigor la present ordenança pel 

supòsit de situar-se en el llocs assenyalats a l’article 5, hauran d’adaptar-se en allò especificat en 

aquesta, en el termini de sis mesos.  

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA  

Als efectes de la confecció d’un inventari municipal, totes les agències de publicitat exterior, en el 

termini de 3 mesos a comptar des de la data de publicació d’aquesta ordenança, estaran obligades 

a presentar una relació de cartelleres que tinguin instal·lades, assenyalant el nombre d’aquestes, 

emplaçament, data d’instal·lació i número d’expedient de llicència, si en disposen. 

  

DISPOSICIÓ FINAL  

Aquesta ordenança entrarà en vigor al mes de la seva publicació íntegra al Diari Oficial de la 

Generalitat.  

 

 


