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Modificada pel Ple de 19.12.02 
 
 CAPÍTOL II 
 

DE LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS PUBLICITARIES 
  

DISPOSICIONS GENERALS 
 
 ARTICLE 1.- La present Ordenança té per objecte regular les 
condicions a les quals hauran de subjectar-se les instal.lacions publicitàries, 
emplaçades o efectuades en el domini públic municipal, o perceptible des del 
mateix, així com les condicions de l’activitat publicitària, amb la finalitat de 
compatibilitzar l’activitat d’aquest sector amb una minimització de les 
molèsties que aquesta pugui ocasionar als ciutadans i la protecció del medi 
ambient en tot allò que sigui possible i es derivi de l’esmentada activitat. 
 
 A efectes d'aquesta Ordenança s'entén per publicitat tota acció 
encaminada a difondre entre el públic tot tipus d'informació, el coneixement de 
l'existència de qualsevol activitat, o de productes i de serveis que s'ofereixin al 
consum. 
 El seu aspecte tributari, la publicitat regulada en aquesta normativa 
s'ajustarà al que disposen les Ordenances Fiscals corresponents. 
 
 ARTICLE 2.- Les activitats publicitàries es consideraran segons 
els casos, ús comú especial o ús privatiu, de caràcter provisional, segons es 
determina  a l'Ordenança sobre utilització dels béns d'ús públic municipal i en el 
Reglament del Patrimoni dels Ens locals . 
 
 ARTICLE 3.- L'activitat  publicitària, quan  estigui permesa i ajustada  
a les condicions que en aquesta Ordenança es determinen, podrà realitzar-se 
exclusivament a través d'alguns dels següents mitjans: 
 
 1.- Publicitat estàtica. 
  
 2.- Repartiment personal o individualitzat de propaganda. 
 
 3.- Publicitat sonora o acústica. 
 
 4.- Mitjans audiovisuals. 
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 3.2 Per poder realitzar alguna de les modalitats de publicitat 
descrites anteriorment, cal sol.licitar i obtenir prèviament el permís 
municipal corresponent, acompanyant: 
 
 a)l’original o reproducció de l’anunci. 
 
 b)Determinació de la zona de difusió i els dies en què es 
portarà a terme. 
 c) Acreditació conforme l’anunciant o en el seu cas el 
distribuïdor, es troben legalment constituïts. 
 
 d)Permís d’obres o d’instal.lació quan sigui necessari. 
 
 3.3.Les llicències, les han de sol.licitar els titulars de l’activitat, 
dels productes o serveis que és volen anunciar o les empreses de 
distribució de material publicitari. 
  
 ARTICLE 4.- Els mitjans publicitaris autoritzats en l'article anterior, 
amb les limitacions que s'estableixin, podran desenvolupar-se mitjançant els 
suports publicitaris següents: 
 
 Mitjà 1 
 
 a) Cartelleres, cartells i enganxines. 
 
 b) Rètols. 
 
 c) Tendals. 
 
 d) Banderes, banderoles i pancartes. 
 
 
 Mitjà 2 
 
 e) Repartiment individualitzat de propaganda escrita. 
 
 Mitjà 3 
 
 f) Sobre vehicles. 
 
 Mitjà 4 
 
 g) Audiovisual . 
 



 

Plaça de la Vila, 1 - 08980 Sant Feliu de Llobregat – Tel. 93 685 80 00 – Fax 93 685 80 19 
ajuntament@santfeliu.cat – www.santfeliu.cat 

 

3 

 
SECCIÓ 1 

 
 1. MITJANÇANT CARTELLERES: 
 
 ARTICLE 5.- Prèvia llicència municipal podran instal.lar-se 
cartelleres, en les situacions que s'enumeren a continuació, excepte quan 
s'emplacin en finques amb front a determinades vies o places de la ciutat, o que 
sense trobar-se en aquesta situació es troben dintre del seu entorn visual, les 
limitacions apuntades seran sobre aquelles vies o places que relacionin i grafiïn els 
Serveis Tècnics Municipals. 
 
 ARTICLE 6.- En cap cas la longitud de la cartellera en sentit 
horitzontal inclòs el marc serà superior a 8 metres i la seva alçada en sentit vertical 
a 3 metres. 
 La instal.lació de les esmentades cartelleres no perjudicaran la visió, 
il·luminació i ventilació dels buits dels habitatges pròxims al lloc on se situen, no 
autoritzant-se en conseqüència les que s'emplacin dintre d'un sector esfèric, 
d'obertura 120 graus, amb centre en el buit, i radi 6 metres essent el seu eix 
perpendicular al plànol de la façana que contingui el buit considerat. 
 
 ARTICLE 7.- En parets mitgeres d'edificis: 
 
 1) La publicitat mitjançant cartelleres, sobre les parets o murs mitgers 
no consolidats dels edificis es podrà autoritzar discrecionalment i excepcionalment 
quan es consideri que millora el seu aspecte formal i estètic, i s'integri en un 
projecte arquitectònic global, que contempli no solament, els efectes de la 
implantació de l'edifici al que pertanyi l'esmentada paret o mur, sinó també als 
edificis confrontants i en l'entorn. 
 
 2) Quan la totalitat o part de l'edifici es trobi afectat per sistemes 
generals del planejament vigent no s'autoritzaran cartelleres sobre la part de 
mitgera situada en sòl de dita qualificació. 
 
 3) No s'autoritzaran cartelleres en les mitgeres d'un edifici coexistint 
amb d'altres situades a la tanca provisional de tancament del solar confrontant, o 
amb qualsevol altra activitat que es desenvolupi al seu interior. 
 
 4) La disposició d'aquestes instal.lacions haurà de respectar en tot 
cas les següents condicions: 
 
 a) Se situaran paral·leles al paràmetre del mur sobre el que se 
suspèn amb un sortint màxim respecte al mateix de 0,30 metres. 
 
 b) No sobrepassaran el perímetre de la part de mitgera no 
consolidada. 
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 c) Els elements estructurals i de suport quedaran totalment ocults, 
havent de revestir-se lateralment l'espai comprès entre la cartellera i el mur mitger. 
 
 d) No podran instal.lar-se bastides, ponts penjants o elements 
auxiliars similars, permanents i visibles des de la via pública. 
  
 e) En cas de disposar d’il·luminació, els aparells quan siguin 
exteriors a la cartellera, seran uniformes en la seva disposició, podent sobresortir 
del plànol de la mitgera un màxim d'un metre. 
 
 f) El projecte i les obres encaminades a instal·lar aquests elements  
sobre la mitgera, hauran de comportar i incloure necessàriament, el tractament 
adequat de tot el paràmetre. 
 
 ARTICLE 8.- En tanques provisionals de solars: 
 
 1) La publicitat mitjançant cartelleres, s'admetrà en les tanques 
provisionals dels solars, independentment de la seva destinació urbanística en el 
planejament vigent, excepte que es trobin qualificats com a protecció de sistemes 
generals (clau 9), parc forestal (claus 27, 28 i 29) i xarxa viària bàsica i local (clau 
5). 
 2) No s'autoritzaran cartelleres en aquesta situació, coexistint amb 
altres situades en les mitgeres de les finques confrontants. 
 
 3) La disposició d'aquestes instal.lacions haurà de respectar en tot 
cas les següents condicions: 
 
 a) La superfície del solar serà com a mínim de 40 metres quadrats i 
la seva fondària de 8 metres lineals. 
 
 b) En el solar no podran desenvolupar-se activitats de cap gènere ni 
tan sols publicitàries, ni existir construccions ni edificacions, encara que siguin 
declarades legalment com ruïnoses, incloses en el registre de solars o qualificades 
d'inadequades o deficients, d'acord amb el que estableix l'article 154 de la Llei del 
Sòl. 
 S'exceptuen d'aquesta limitació els casos en què en l'interior del 
solar es trobin casetes de transformadors o d'altres serveis públics. 
 
 c) El solar haurà de trobar-se net i dotat de tanca en els seus partions 
amb les vies o espais públics, executades d'acord amb el que estableixen les 
disposicions vigents al respecte. 
 
 d) Les cartelleres se situaran sobre la tanca, sense sobresortir del 
seu plànol, mantenint en tot cas la superfície d'exposició paral·lela a la seva 
alineació. 
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 e) Es permetrà solament una línia o bateria de cartellera enrasades 
en la seva coronació, de manera que la part superior se situï, com a màxim, a una 
alçada de 3,50 metres per damunt de la tanca en qualsevol dels seus punts. 
 
 f) No es permetrà que els elements de suport i estructurals dels 
cartells es percebin des de les vies o espais públics immediats o confrontants, i en 
conseqüència quan a causa de la situació o desnivell del solar, es pugui percebre 
la part lateral o posterior d'aquestes instal.lacions, hauran de revestir-se de manera 
que resultin unes superfícies uniformes i homogènies. S'admetrà en aquests casos, 
que les cartelleres presentin dues cares d'exposició paral·leles. 
 
 g) En cas de disposar d’il·luminació, els aparells, quan siguin 
exteriors a la instal.lació, se situaran en la coronació de les cartelleres, respondran 
a una solució uniforme i homogènia per al conjunt dels instal·lats en un solar, i 
podran sobresortir del plànol de la tanca un màxim d'un metre sense que se situïn 
en cap punt sobre la via o espai públic a menys de 3,50 metres de la seva rasant o 
nivell. 
 h) Les cartelleres ocuparan tota l'amplada del front del solar a la vial o 
espai públic. Malgrat això podran situar-se separades quan els espais intermedis i 
els que apareixin entre aquestes i les construccions o edificis situats en solar 
confrontant o bé entre les cartelleres i la tanca es complementi amb planxes, tau-
lers, tires, bandes, nel.les o elements similars que confereixin al conjunt un aspecte 
homogeni, regular i ordenat així com un resultat formal, harmònic i coherent amb 
l'entorn. 
 
 En tot cas, en algun punt de la tanca o de les cartelleres haurà de 
deixar-se un buit que permeti el control visual i la vigilància de l'interior del solar, 
per part dels serveis públics competents. 
 
 i) Els elements de suport i estructurals de les cartelleres, i aquestes 
mateixes, es disposaran de la manera que ofereixin la resistència i seguretat 
necessàries per tal d'evitar l'abocament o caiguda dels seus elements sobre la via 
pública, amb especial atenció als efectes del vent. 
 
 ARTICLE 9.- En tanques de protecció d'obres: 
 
 1) 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 d'aquestes feines. 
 
 2) En tot cas aquestes instal.lacions s'ajustaran a les següents 
regles: 
 
 a) Les cartelleres se situaran sobre la tanca reglamentària, sense 
sobresortir del seu plànol. 
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 b) S'admetran diverses fileres o bateries de cartelleres enrasades en 
la seva coronació, de manera que la part superior se situï com a màxim a l'alçada 
reguladora determinada com a límit d'alçada per a les edificacions, pel 
planejament aprovat per a la finca, en el cas de tractar-se d'obra de nova planta, o 
bé fins l'alçada de l'edifici existent en el cas de la seva reforma total o d'enderroc. 
 
 c) Quan les obres de reforma o rehabilitació es refereixin a una part 
de l'edifici, coberta, façana, etc. o algun dels seus locals o dependències, estant 
l'edifici ocupat totalment o parcial no s'autoritzarà publicitat mitjançant aquestes 
instal.lacions. 
 
 d) En el cas de disposar d’il·luminació, se subjectaran a les 
prescripcions assenyalades a la regla g) de l'article anterior. 
 
 e) Quant a la seguretat i solidesa s'ajustarà al que disposa de 
manera anàloga al regla i) de l'article anterior. 
 
 f) Les cartelleres i elements de sustentació hauran de retirar-se al 
mateix temps que la tanca de precaució. Si les obres quedessin paralitzades, per 
qualsevol causa, per un temps superior a sis mesos, les instal.lacions hauran de 
ser desmuntades un cop complert aquest termini, considerant-se la llicència, 
automàticament caducada, sense necessitat de declaració expressa en aquest  
sentit. 
 
 ARTICLE 10.- En elements de mobiliari urbà: 
 
 
 1. Les activitats publicitàries mitjançant cartelleres o cartells situats 
sobre o des d'edificis, instal.lacions i altres propietats municipals, i sobre o des de 
la via pública i elements de mobiliari urbà, solament podran autoritzar-se mitjançant 
concessió sotmesa a les disposicions de l'Ordenança sobre utilització de béns 
d'ús públic municipal, als Plecs de Condicions que la regeixin i al que estableix 
aquesta Ordenança. 
 
 2. La concessió per a l'explotació dels mitjans publicitaris podrà 
comprendre solament la utilització d'aquells que hagués instal.lat l'Ajuntament, o a 
més, la seva construcció i instal.lació, els quals hauran de revertir en el municipi 
una vegada finalitzada la concessió. 
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                                                 SECCIÓ 2 
 
                                      2. MITJANÇANT RÈTOLS: 
 
 ARTICLE 11.- En façanes d'edificis sense sortint apreciable: 
 
 Es distingiran dintre d'aquesta situació les següents posicions: 
 
 1. En planta baixa. S'entendrà per planta baixa d'una façana la part 
de superfície de la mateixa corresponent a la planta que tingui aquesta 
denominació d'acord  amb les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità o 
disposicions que les substitueixin. 
 
 Les façanes de plantes soterranis, que a causa del desnivell dels 
vials o del terreny puguin quedar descobertes, o les façanes de plantes 
semisoterranis construïdes a l'empara de les disposicions anteriors a les vigents 
Normes Urbanístiques del P.G.M., se subjectaran en aquesta matèria, a les 
mateixes restriccions que per a la planta baixa. 
 
 a) Rètols de lletres o signes retallats sense fons o amb fons no opac: 
 
 S'autoritzaran en els buits de la façana d’aquesta planta, i sobre la 
mateixa en espais dissenyats especialment amb aquest fi, o en els que la seva 
implantació no trenqui la continuïtat i composició de la façana no ocultant elements 
d'interès o significatius de l'edifici. 
 
 Es tolerarà un sortint màxim del plànol ideal de la façana de 10 cm., 
segons les circumstàncies concurrents i la composició particular de la façana que 
es tracti. 
 
 b) Rètols de lletres o signes amb fons opac: 
 
 S'autoritzaran    solament  en  els  buits  de  la  façana  i  en  espais  
especialment projectats i dissenyats en les plantes baixes dels edificis, amb la 
finalitat de situar els rètols dels locals que s'hi emplacin. 
 
 Aquest tipus de rètols queden prohibits en edificis catalogats 
individualment o protegits, i en els situats dintre de zones qualificades com Casc 
Antic i zona 15, encara que pretenguin instal.lar-se a l'interior dels buits 
arquitectònics de l'edifici i també en edificis del catàleg. 
 
 En àrees protegides podran autoritzar-se de manera excepcional a 
l'interior dels buits, quan així ho aconsellin raons compositores. 
 
 En cap cas els rètols en planta baixa, trencaran la continuïtat i 
composició general de la façana, restringiran, disminuiran o perjudicaran els 
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accessos als locals o a l'edifici, i no se situaran en buits, que tinguin per finalitat la 
ventilació i il·luminació d’habitatges situades en aquesta planta. 
 
 2. 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 les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità o disposicions 
que les substitueixin. 
 
 Les plantes entresol construïdes a l'empara de Disposicions 
anteriors a les vigents Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, tindran a 
aquests efectes la mateixa consideració i se subjectaran a les mateixes 
restriccions que les assenyalades per a les plantes pis. 
 
 S'autoritzaran solament els rètols de lletres o signes retallats sense 
fons, amb fons no opac, segons les circumstàncies concurrents en cada cas situats 
en els buits arquitectònics de la façana en aquestes plantes, sempre que l'ús de les 
dependències que s'hi ventilin, no sigui exclusivament d’habitatge. 
 
 S'admetrà en aquest cas, de manera anàloga a la planta baixa, un 
petit sortint del plànol ideal de façana de 10 cms. 
 
 També s'admetran rètols d'aquest tipus sobre els paràmetres de 
façana d'aquestes plantes, fora dels buits quan es tracti d'edificis destinats de 
manera exclusiva i total a usos diferents del de habitatge, quan els rètols 
corresponguin solament a la denominació genèrica de l'edifici o establiment o de 
l'activitat de qualsevol tipus, que en el mateix es realitzi, i que no trenquin la conti-
nuïtat i composició global de la façana de l'immoble, no ocultant elements d'interès 
encara que l'edifici no es trobi expressament protegits. 
 
 3. En coronació de façanes o mitgeres. S'autoritzaran solament rètols 
de lletres o signes retallats sense fons, en el plànol ideal prolongació del plànol de 
façana o mitgera per damunt de la coberta d'una alçada màxima d'1,80 m., sempre 
que es refereixin solament a la denominació genèrica de l'edifici, local o 
establiment, o a l'activitat, professional, mercantil, industrial o comercial que s'hi 
desenvolupi. 
 La solució proposada haurà de tenir en compte no solament 
l'impacte compositiu del rètol o rètols sobre el propi edifici, sinó també sobre els 
edificis confrontants i l'entorn, havent, a més, de detallar els elements estructurals, 
de suport i enllaç justificant la solidesa del conjunt, en especial als efectes de vent. 
 
 En el cas de coronació de mitgeres, s'exigirà que la part de la 
mateixa consolidada, es trobi adequadament tractada com façana i la resta 
degudament pintat o decorat. 
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 ARTICLE 12.- En façanes d'edifici amb sortint apreciable: 
 
 Es distingiran dintre d'aquesta situació les següents posicions: 
 
 1. En planta baixa. Els rètols situats en la planta baixa d'una façana  
 
amb majors sortints que els autoritzats en l'article anterior, correspondran als 
anomenats rètols "bandera". Solament s'autoritzaran sobre la façana i en els buits 
de la mateixa, aquells que estiguin formats per lletres o signes retallats sense fons 
o amb fons no opac, amb un sortint màxim total de 60 cm. per carrers amb voravies 
d'1,20 m. d'amplada i de 70 cm. per carrers de voravies d'amplada superior. 
 
 S’instal·laran separats del plànol de façana un mínim de 10 cm. i la 
distància entre la vora de la voravia i l'extrem més sortint del rètol no serà inferior 
en cap cas a 60 cm. 
 
 El gruix en sentit paral·lel a la façana serà de 40 cm. com a màxim. 
Se situaran de manera que la seva part inferior es trobi com a mínim a una alçada 
de 2,50 m. sobre la voravia o el terreny de l'espai públic contigu i sense que per la 
part superior sobresurti del gàlib o alçada màxima de la planta baixa. 
 
 No es permetrà el seu emplaçament en els vèrtex dels angles que 
formin els plànols de la façana, ni a 40 cm. d'aquests punts, i en tot cas a un metre 
del partió mitger. 
 
 Quan existeixin diversos rètols d'aquest tipus en la planta baixa d'un 
mateix edifici, o dels confrontants, tant si pertanyen a un mateix local com a 
diversos, serà objecte d'especial valoració el resultat formal del conjunt. 
 
 Aquest tipus de rètols queda prohibit en els edificis catalogats o 
protegits individualment i en zones qualificades pel Pla General Metropolità del 
casc històric (clau 12). 
 
 2. En marquesines o sobre elles. En els fronts i laterals de les 
marquesines i elements similars autoritzats en la planta baixa per les Normes 
Urbanístiques vigents, es permetrà la col.locació de rètols de lletres i signes 
retallats amb o sense fons, opac o translúcid, de manera que no superin els sortints 
màxims previstos per aquests elements i que alçada o gruix de la marquesina no 
excedeixi de 60 cm. 
 
 Situats sobre ells s'admetran solament els rètols de lletres o signes 
retallats sense fons o amb fons no opac de manera que no sobresurtin del seu 
perímetre i que l'alçada total del conjunt format per marquesina i rètol no superi els 
80 cm. Amb les mateixes limitacions s'admetran rètols que pengin d'aquests 
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elements sempre que la seva part inferior se situï a una alçada mínima de 2,50 m. 
sobre el nivell de la voravia o espai públic contigu. 
 
 Quan es tracti de marquesines corresponents a grans centres 
comercials, cinemes, teatres, sales de festes, i en general a locals amb usos 
públics similars, s'admetran majors dimensions en els gruixos o alçades 
expressades anteriorment en funció de l'emplaçament de les necessitats funcionals 
i compositives dels edificis i locals, sense que en cap cas superin el doble de les 
dimensions abans assenyalades. 
 
 Pel que es refereix a la seva composició i resultat formal, es tindran  
en compte les mateixes consideracions formals que s'han assenyalat al respecte, 
en apartats anteriors. 
 
 4. En cossos sortints de façana. Sobre els fronts de baranes i ampits 
dels cossos sortints oberts, tancats o semi tancats, solament s'admetran rètols de 
lletres o signes retallats sense fons o amb fons opac, que ocupin solament el 30% 
de la seva superfície i no sobrepassin el seu perímetre, sempre que el cos sortint 
pertanyi a un local o dependència no destinada exclusivament a habitatge i que el 
rètol correspongui solament a la denominació genèrica del local o establiment o de 
l'activitat que en el mateix es desenvolupi. 
 
 No es permetrà que amb aquests rètols s'ocultin baranes o elements 
arquitectònics dels cossos sortints que resultin d'interès, encara que l'edifici no es 
trobi protegit. 
 
 No s'admetran rètols en ampits i baranes de cossos sortints, 
coexistint amb altres situats en els seus buits o amb tendals situats sobre els 
mateixos que tinguin publicitat. 
 
 ARTICLE 13.- En parets mitgeres dels edificis: 
 
 S'autoritzaran rètols de tots tipus en les mitgeres no consolidades, en 
les mateixes circumstàncies i amb les mateixes limitacions, que les establertes per 
les cartelleres, autoritzant-se en aquest cas un sortint de 40 cm. 
  
 A la part de mitgera consolidada s'autoritzaran tan sols els rètols de 
lletres o signes retallats sense fons o amb fons no opac, sense sobresortir dels 
límits de la mitgera, amb un sortint màxim del plànol de la mateixa de 30 cm. i 
sempre que correspongui a la denominació genèrica de l'edifici, local o 
establiment o a l’activitat de qualsevol tipus, que s'hi desenvolupi. La part ocupada 
del rètol, no superarà el 8% de la superfície de la mitgera consolidada. 
 
 Si existissin buits o finestres en la mitgera consolidada, s'atindrà a 
criteris similars als previstos per les façanes a l'article 11.1. 
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 ARTICLE 14.- Sobre terrats o cobertes d'edificis: 
 
 Es permetrà la instal.lació sobre terrats i cobertes dels edificis de 
rètols formats per lletres i signes retallats sense fons a amb fons no opac, d'alçada 
no superior a 1,80 m. situats paral·lelament a les alineacions de façana, mitgera o 
paràmetre de l'edifici o coberta i que corresponguin a la denominació genèrica de 
l'edifici, local o establiment o a les activitats que s'hi desenvolupen. Per la seva 
ubicació, materials, colors, elements de sustentació i enllaç, hauran de trobar-se 
perfectament integrats en l'edifici, sense ocultar elements arquitectònics o perfils 
de coberta d'interès, encara que no es tracti d'edificis protegits. Haurà de justificar-
se la solidesa i seguretat del conjunt, especialment davant l'acció del vent. 
 
 ARTICLE 15.- En tanques definitives de finques: 
 
 S'admetran solament rètols de lletres o signes retallats sense fons o 
amb fons no opac, sense sortint apreciable, en les mateixes condicions que 
s'assenyalen a l'article 11.1 per a les plantes baixes. 
 
 ARTICLE 16.- En tanques provisionals de solars: 
 
 S'admetran tots tipus de rètols, subjectes a les mateixes restriccions 
compositives, d'ubicació i dimensions que s'han assenyalats per a cartelleres a 
l'article 8.1. 
 
 ARTICLE 17.- En tanca de protecció d'obres: 
 
 S'admetran tots tipus de rètols subjectes a les mateixes restriccions 
compositives, d'ubicació i dimensions que s'han assenyalats per a les cartelleres a 
l'article 9. 
 ARTICLE 18.- En les vies o espais públics: 
 
 1. Els rètols situats directament a la via pública, s'autoritzaran quan 
tinguin per finalitat senyalitzar l'existència o els accessos, a serveis públics de 
l'Administració en tots els seus nivells, i quan resulti imprescindible, a establiments 
privats destinats a aparcaments, farmàcies, clíniques, dispensaris i establiments 
similars. 
 2. Quan es tracti dels rètols informatius, instal·lats en tanques de 
protecció d'obres que es desenvolupin en la via o espais públics corresponents a 
les institucions o organismes que els promoguin i/o a les empreses que les 
realitzen, se subjectaran a les següents regles: 
 
 a) El seu contingut es limitarà a indicar l'Organisme i institució que 
les promou; empresa o empreses que les realitzen, tipus d'obra o instal.lació i el 
seu abast i característiques, data d'inici i terminació dels treballs, número 
d'expedient de la llicència municipal i la seva data d'expedició, i quantes altres 
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especificacions o requisits estiguin obligats a explicitar en virtut de les disposicions 
vigents en la matèria. 
 
 b) Se situaran sobre la tanca de protecció de l'obra. 
 
 c) El seu emplaçament estarà directament relacionat amb la 
localització física dels treballs. 
 
 ARTICLE 19.- En elements de mobiliari urbà: 
 
 Els rètols sobre elements de mobiliari urbà s'admetran en les 
mateixes circumstàncies que les assenyalades a l'article 10 referent a cartelleres, 
en la mateixa situació. 
                             SECCIÓ 3 
 
                                    3. MITJANÇANT TENDALS: 
 
 ARTICLE 20.- Sense perjudici de les limitacions particulars que per a 
cada una de les situacions s'assenyalen en els apartats següents d'aquest article, 
la publicitat mitjançant tendals s'ajustarà, amb caràcter general a les següents 
limitacions: 
 
 a) El color, textura i forma, no haurà de trencar la composició general 
de l'edifici, façana o element sobre el que es repengi, o introduir efectes 
discordants, estranys o ridículs sobre aquests o en l'entorn. 
 
 b) El resultat formal de conjunt de tendals instal·lats en la façana d'un 
edifici, serà objecte d'especial valoració, quan els instal·lats i/o els que pretenguin 
col·locar-se corresponguin a locals o dependències de diferent propietat, o 
activitat, o bé quan responguin a formes, textures i colors diferents, no solament 
quant als possibles efectes discordants entre ells, sinó també per l'ordre 
d'ubicació. 
 
 ARTICLE 21.- En façanes d'edificis sense sortint: 
 
 Els tendals en aquesta situació comprendran els emplaçats sobre les 
façanes o paraments visibles des de la via pública d'edificis aïllats, voltats d'espais 
lliures d'edificació o jardins, i en tot cas retardats de l'alineació oficial de vialitat i 
dels partions mitgers amb altres predis confrontants. 
 
 Així mateix, en aquesta situació s'inclouran els tendals emplaçats en 
porxos, galeries i espais similars, en els edificis construïts segons alineacions de 
vial o volumetria específica, però en tot cas sense sobresortir cap dels seus 
elements, en cap punt, de l'alineació de vial o espai públic. 
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 S'admetran en les plantes baixes i pisos dels edificis amb subjecció 
a les següents regles: 
 
 a) Se situaran en els buits arquitectònics de l'edifici, inscrits o 
circumscrits al seu perímetre. 
 
 b) No es permetrà la instal.lació de tendals amb fins publicitaris en 
buits que tinguin per objecte la ventilació, il·luminació o l'accés a dependències de 
locals, destinats exclusivament a l'ús d’habitatge. 
 
 c) El seu sortint o vol des del plànol de façana on es repengin sigui 
igual o menor a l'amplada del vuit que cobreixin, amb un màxim de 3 metres per als 
situats a les façanes recaients a la via pública, i d'1,50 metres quan es refereixi  
a façanes recaient a altres partions de la parcel·la. 
 
 d) L'alçada sobre el terra, quan hi hagin de transitar vianants per 
sota, serà com a mínim de 2,10 metres i quan hagin de circular vehicles la 
dimensió funcional adequada al tipus de vehicle que habitualment circuli. 
 
 ARTICLE 22.- En façanes d'edificis amb sortint: 
 
 1. En la planta baixa (sense peus de suport). Els tendals en les 
plantes baixes sense peus drets que descansin en la via pública s'admetran, amb 
subjecció a les següents regles particulars: 
 
 a) Les barres tensores i altres elements de la instal.lació se situaran 
a una altura mínima sobre el nivell de la voravia o espai públic, de 2,20 m. sense 
que cap punt del tendal, serrells o laterals s'aixequin a menys de 2 m. 
 
 b) El seu vol no podrà ser superior en cap punt a l'amplada de la 
voravia menys 60 cm. amb un màxim d'1,50 m. 
 
 2. En la planta baixa (amb peus de suport). Es podran autoritzar 
discrecionalment tendals en aquesta posició, amb peus drets que descansen a la 
via pública, amb subjecció a les següents prescripcions i regles: 
 
 a) La petició de llicència per aquestes instal.lacions contindrà una 
completa informació referent a les circumstàncies de l'entorn, del mobiliari urbà 
existent en la voravia, arbreda, jardineria i tota classe de dades que la puguin 
condicionar fins i tot les instal.lacions del mateix tipus existents en front a l'illa on 
s'emplaci la finca. 
 
 b) Haurà de justificar-se la necessitat de la seva instal.lació en funció 
de l'activitat que es desenvolupi en el local al que pertany. 
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 c) Se situaran inscrits o circumscrits al buit arquitectònic del local, 
estant el seu sortint limitat per la distància mínima de 80 cm. que ha de quedar 
entre la vorera de la voravia i el tendal. No obstant podran imposar-se sortints 
menors en funció de les circumstàncies expressades a l'apartat a) anterior. 
 
 d) Els pilars de suport hauran de tenir un diàmetre o costat màxim, 
segons el cas, de 10 cm., i hauran situar-se de manera que no dificulti el trànsit de 
vianants i rodat ni hi representin perill. 
 
 e) L'alçada sobre el terra de les barres tensores i altres elements de 
la instal.lació se situaran a una alçada mínima sobre el nivell de la voravia de 2,50 
m. sense que cap punt del tendal, serrells o laterals s'aixequin a menys de 2,20 m. 
sobre l'esmentat nivell. 
 
 f) Serà objecte d'especial valoració de la forma, els materials i els 
colors del tendal i dels seus suports, en especial quan en la mateixa finca o en 
altres situades en el mateix front d'illa existeixin instal.lacions del mateix tipus. 
 
 ARTICLE 23.- En planta pis. 
 
 S'admetran els tendals en les plantes pis dels edificis amb subjecció 
amb criteris similars als assenyalats, essent el sortint autoritzat el màxim permès 
per la normativa urbanística, per als cossos sortints, en aquestes plantes. 
 
 No s'autoritzaran tendals sobre cossos sortints o sobre buits de 
façana que tinguin publicitat en les seves baranes i ampits, o sobre els mateixos. 
 
 ARTICLE 24.- En la via pública: 
 
 Els tendals en aquesta situació corresponen als emplaçats 
directament en les voravies i espais públics, amb destinació a vetlladors i terrasses 
de bars, restaurants i establiments similars. 
 
 La llicència per aquest tipus d'instal.lació publicitària, s'atorgarà pel 
mateix procediment i subjecte a les mateixes condicions, que l'atorgada per a 
l'ocupació de la via pública per a la instal.lació principal. 
 
 Les condicions per a la seva instal.lació seran similars a les 
indicades a l'article 22.2 i per al seu atorgament serà necessari disposar de la 
llicència d'us o activitats corresponent, quan aquesta sigui necessària. 
 
 ARTICLE 25.- En elements de mobiliari urbà. 
 
 Els tendals en aquesta situació corresponen als emplaçats sobre 
elements de mobiliari urbà, amb marquesines de protecció de parades 
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d'autobusos i transports públics, quioscos de venda de periòdics, begudes, taqui-
lles i similars, com a complement funcional d'aquestes instal.lacions. 
 
 La llicència s'atorgarà conjuntament amb la corresponent a l'element 
de mobiliari urbà que es tracti, pel mateix procediment que aquella i subjecte 
condicions similars. 
 
                                                        SECCIÓ 4 
 
                 4. MITJANÇANT BANDERES, BANDEROLES I PANCARTES: 
 
 ARTICLE 26.- Les banderes representatives dels diferents països, 
estats, estaments oficials, organismes públics nacionals o internacionals, partits 
polítics, associacions, col.legis professionals, centres culturals i religiosos, clubs 
recreatius i esportius i similars no es consideraran com a publicitat, i en 
conseqüència no hauran de subjectar-se al que disposa aquesta Ordenança. 
 
 Els altres supòsits hauran d'acomodar-se a les disposicions 
d'aquesta Secció. 
 
 ARTICLE 27.- En façanes d'edificis sense sortint. 
 
 La col.locació de banderes, banderoles i pancartes, amb caràcter de 
suport publicitari, podran fer-se en les plantes baixes i en les plantes pis dels 
edificis i construccions, quan elles i els seus elements de sustentació no 
sobresurtin de l'alineació del vial o espai públic, de acord amb les següents regles: 
 
 a) El missatge publicitari haurà de correspondre a la difusió de les 
activitats que amb caràcter circumstancial, periòdic o estacional es desenvolupin 
en l'edifici per la qual cosa a la llicència es farà constar expressament el termini pel 
qual s'atorga. 
 
 b) La instal·lació tindrà la solidesa necessària per evitar la caiguda 
sobre la via pública i no ocultarà elements arquitectònics d'interès o significatius, 
encara que l'edifici no es trobi protegit. 
 
 c) Les dependències i locals de l'edifici hauran d'ésser dedicats, en 
la seva totalitat a algun dels següents usos: comercial, industrial, esportiu o 
recreatiu i residencial excepte en els supòsits a què es refereix l'apartat següent. 
 
 d) En els edificis en construcció o acabats però no completament 
ocupats, s'admetran les que tinguin per objecte anunciar la venda o lloguer dels 
seus locals, qualsevol que sigui la seva destinació. 
 
 El termini màxim pel que s'autoritzaran aquestes instal.lacions serà 
d'un any a comptar des de la terminació de les obres. 
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 e) No hauran de perjudicar o restringir l'accés i la ventilació dels 
buits, quan s'hi situïn, excepte en els casos assenyalats a l'apartat anterior. 
 
 ARTICLE 28.- En façanes d'edificis amb sortint. 
 
 Quan les banderes, banderoles o pancartes, o els seus elements de 
suport sobresurtin de l'alineació del vial o espai públic, solament podran col·locar-
se en les plantes pis dels edificis i d'acord amb les condicions a), b), c), d) i e) de 
l'article anterior. 
 A més, haurà de garantir-se que tant els seus suports com els 
materials que les constitueixin a l'onejar no puguin perjudicar a l'arbreda ni altres 
elements del mobiliari urbà. 
 
 
 ARTICLE 29.- Sobre terrats o cobertes d'edificis. 
 
 S'autoritzaran aquest tipus  de  suports  amb aquesta ubicació si els  
mateixos  elements  de  sustentació  o  sobresurten del  plànol ideal d'alineació de  
façana i sempre que l'alçada de la instal.lació no sigui superior a 1,80 m. sobre el 
nivell del terrat o coberta. Quan es tracti de banderes l'alçada màxima de 4,50 m. 
S'observaran les regles a), b), c), d) i e) de l'article 27. 
 
 ARTICLE 30.- En tanques provisionals de solars. 
 
 S'admetran aquests suports en tanques provisionals de tancament 
de solars, subjectes a les mateixes restriccions que les establertes per a les 
cartelleres en l'article 8 i a més de les regles a), b), c) i d) de l'article 27. 
 
 ARTICLE 31.- En tanques de protecció d'obres. 
 
 S'admetran aquests suports en les tanques de protecció d'obres amb 
subjecció a condicions similars a les assenyalades per a les cartelleres en l'article 
9 admetent-se en aquest cas que sobresurtin del plànol de la tanca, solament la 
roba o material que conformi la bandera o pancarta, sense que en cap cas superi 
el sortint d'1 metre mesurat des del plànol d'aquesta i que l'extrem inferior se situï a 
una alçada sobre el nivell de la voravia o espai públic superior a 3 metres. 
 
 Quan es tracti de lones o malles de protecció i seguretat, que 
comportin publicitat, instal·lades sobre tanques i/o bastides durant el transcurs de 
les feines d'enderroc, construcció o agençament d'edificis, conceptualment es 
consideraran incloses en aquesta secció i article, quant a les possibilitats 
d'instal.lació, condicions d'ubicació i permanència, s'ajustarà al que disposa per a 
les cartelleres publicitàries a l'article 9, sense que puguin coexistir amb aquestes 
últimes en un mateix emplaçament. 
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 ARTICLE 32.- En la via pública. 
 
 La instal.lació d'aquests suports publicitaris en aquesta situació, 
s'autoritzarà previ informe de la Policia Municipal o amb les disposicions relatives 
a aquesta matèria, que es trobin vigents en el moment de la seva concreta 
aplicació. 
 
 ARTICLE 33.- En elements de mobiliari urbà. 
 
 La instal.lació d'aquests suports publicitaris en aquesta situació 
s'autoritzarà en condicions similars a les assenyalades per a les cartelleres en la 
secció 1. d'aquesta Ordenança. 
 
 
Modificat pel Ple de 27 de març de 2003 
                                                        
                                  SECCIÓ 5 
 
 
 5.1 MITJANÇANT REPARTIMENT INDIVIDUALITZAT DE 
PROPAGANDA ESCRITA 
 
 
 ARTICLE 34.- Serà considerada publicitat directa, la distribució de 
qualsevol tipus de publicitat fullets, targetes, catàlegs, cartes..) en la via pública o 
directament de forma domiciliaria, en les quals no consti ni el nom ni la direcció del 
destinatari. (Resta fora d’aquesta ordenació la publicitat amb carta 
personalitzada, la institucional i l’electoral). Resta fora d’aquesta ordenació la 
publicitat amb carta personalitzada, la institucional, l’electoral, les 
Associacions de Veïns i les Entitats sense ànim de lucre.” 
 
 
 34.1 Persones autoritzades per fer publicitat directa. 
 
 Únicament podran fer publicitat directa, prèvia comunicació 
per escrit amb una antelació mínima de 48 hores abans d’iniciar-se la 
distribució, acompanyant un model del material a distribuir, les persones 
físiques o jurídiques següents: 
 

a) Les empreses de distribució de material publicitari, 
legalment constituïdes. 

 
 

b)  El personal legalment contractat de les empreses que facin 
la distribució de la seva pròpia publicitat. 
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34.2 Condicions que ha de complir la distribució de publicitat 
directa 

 
 

 2.1) La distribució de la publicitat haurà de realitzar-se 
directament als destinataris que l’acceptin, restant prohibida qualsevol altre 
tipus de distribució, especialment la col.locació de material publicitari en 
vehicles estacionats.  
 
 2.2) En tot cas, l’activitat de distribució de publicitat directa es 
realitzarà sense produir molèsties als ciutadans i ciutadanes, ni danys en 
els bens.  
 
       2.3) Quan la distribució es realitzi en la via pública, tan sols 
podrà fer-se de manera ocasional i esporàdica per campanyes concretes, 
en els llocs on es determini per l’Ajuntament i d’acord amb les condicions 
que es fixin en la llicencia corresponent 
 
 
 34.3 Requisits que ha de complir el material publicitari. 
 
 
 A més a més de les determinacions establertes en la Llei 
General de Publicitat, en la Llei d’aprovació de l’Estatut del Consumidor i 
normativa desenvolupadora d’aquests textos, el material publicitari que 
tingui per objecte la seva distribució haurà d’ajustar-se als següents 
requisits: 

 1. Tot material publicitari d’aquesta naturalesa, i de qualsevol 
característica, haurà de portar en lloc visible una identificació amb el nom i 
la direcció de l’empresa distribuïdora. 
 
 En el cas que una empresa anunciant procedeixi a la 
distribució de la seva pròpia propaganda, haurà de portar en lloc visible una 
identificació amb el nom i l’adreça de l’empesa anunciant on s’identifiqui 
que fa la distribució de la seva pròpia propaganda. 
 
 2. El material publicitari també haurà d’incloure missatges 
d’educació ambiental i que indiquin la necessitat de dipositar la publicitat, 
una vegada usada, en els contenidors especials de paper per reciclar, 
situats en la via pública amb la finalitat de garantir el seu reciclatge.  
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  3. Per garantir un bon servei, així com per evitar molèsties 
innecessàries als ciutadans i ciutadanes, el material publicitari haurà de 
tenir una forma i volum que permeti el seu lliurament i dipòsit en els espais 
destinats a l’efecte pels destinataris, o per la comunitat de propietaris i no 
entorpirà el normal ús d’aquests espais o receptacles de correspondència 
habitual.  
 
 4. Per garantir el servei racional i eficaç i disminuir l’impacte 
ambiental, les empreses de distribució de publicitat recomanaran als seus 
clients usar paper reciclat, lliure de clor i evitar la plastificació i els papers 
setinats, així com la conveniència d’afavorir l’ús de tintes ecològiques. 
 
 Les empreses distribuïdores, en tant que intermediàries entre 
els consumidors i els anunciants, promouran entre aquests últims l’adopció 
de compromisos concrets en coherència amb els objectius de preservar el 
medi ambient i els recursos naturals reduint l’ús indiscriminat de l paper, 
dignificar el sector de la distribució de publicitat directa i racionalitzar 
aquesta activitat i reduir les molèsties que el repartiment indiscriminat de 
publicitat provoca als ciutadans i ciutadanes. 
 
 
 34.4 DISTINTIU DE REBUIG A LA PUBLICITAT DIRECTA 
  
 
 Entenent que a bústia és un bé privat, les empreses 
distribuïdores de material publicitari, de repartiment o anunciants, s’han 
d’abstenir de dipositar publicitat en les bústies, els propietaris de les quals 
indiquin expressament aquesta negativa. Al respecte, l’Ajuntament 
proporcionarà gratuïtament a totes aquelles persones que ho sol·licitin un 
distintiu amb la indicació de la voluntat de no rebre publicitat directa. 
Aquesta etiqueta podrà així mateix ser col.locada a la porta o entrada de 
l’edifici.  
 
 
 ARTICLE 35.- Queda prohibit el llançament per qualsevol 
procediment a la via pública o espais públics de propaganda escrita, objectes o 
mostres publicitàries. 
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  5.2. MITJANÇANT PUBLICITAT SONORA O ACÚSTICA 
 
 
 
 ARTICLE 36.- Comprèn aquest suport, el cas en el que el missatge 
publicitari pretengui difondre's de manera que sigui percebut pel públic pel sentit 
de l'oïda. Comprèn tant els missatges publicitaris produïts directament o per 
reproducció de la veu humana, així com el so d'instruments musicals o d'altres 
artificis mecànics o electrònics. 
 
 
 ARTICLE 37.- La publicitat acústica, ja sigui oral o musical, 
megafònica o no, s'ajustarà al que disposa aquest article. 
 
 La publicitat acústica únicament podrà realitzar-se durant l'horari 
oficial d'obertura del comerç o en el que essencialment s'autoritzi en cada cas. 
 
 La potència dels altaveus no podrà ser superior a la que en funció de 
la zona en què es desenvolupi es fixi per l'autoritat municipal ni excedir en cap 
moment el nivell sonor de 3 dbA sobre el soroll de fons ambiental, mesurat en la 
zona de pas de vianants i a l'interior del local habitat, més pròxim al focus sonor. 
 
 
 
 
                                    PER  MITJANS  ÀUDIO - VISUALS 
 
 ARTICLE 38.- La publicitat mitjançant les noves tecnologies 
electròniques podrà realitzar-se de conformitat a les prescripcions generals 
d'aquesta Ordenança i en particular per les següents: 
 
 a) Quan calgui pantalla o element similar per tal de produir els 
efectes lluminosos, aquests se subjectaran quant a la ubicació, dimensions i resta 
de característiques a les assenyalades per a cartelleres i rètols segons la situació 
que es tracti, i el volum i tamany de l'edifici. 
  
 b) Quan es desenvolupi a l'interior de solars, les pantalles 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 la inedificabilitat de la finca, la 
solució vindrà determinada per les preexistències i pels paràmetres aplicables a 
les zones confrontants edificables, sense perjudici que la llicència s'atorgui amb 
caràcter provisional d'acord amb el previst a l'article 6 de les Normes Urbanístiques 
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del Pla General Metropolità. En tot cas el solar es trobarà lliure d'edificacions, net i 
tancat d'acord amb el que es preveu en la normativa aplicable. Si per necessitats 
tecnològiques degudament justificades es necessitessin dimensions o sortints 
majors o fos inviable el compliment de les condicions imposades, es consideraran 
en cada supòsit les limitacions que hagin d'aplicar-se, previ l'informe dels Serveis 
Tècnics competents. 
 
 c) Els equips de reproducció, ingenis electrònics o mecànics 
necessaris per produir aquestes activitats de més elements, se situaran de tal 
manera que no causin molèsties, ni perill per als vianants, els ocupants de 
l'immoble o immobles confrontants, i aquests efectes s'ajustarà al que disposin les 
normatives aplicables en la matèria. 
 
 d) No s'admetrà que aquest tipus d'activitat publicitària provoqui 
impactes distorsionants per a l’entorn o efectes extravagants, discordants o de mal 
gust sobre el mateix. 
 
 e) Si l'activitat publicitària mitjançant aquest suport va acompanyada 
d'efectes sonors, aquesta activitat complementària es regularà per les disposicions 
referents a la publicitat acústica o sonora. 
 
 
                              SECCIÓ 6 
 
 
                        RÈGIM SANCIONADOR 
 
 
  Article 39.- L’incompliment de les condicions establertes en 
aquesta Ordenança per a l’exercici d’activitats publicitàries serà considerat 
com infracció administrativa i es podrà adoptar les mesures següents: 
 
  Les infraccions de les condicions establertes en les 
concessions administratives per a l’exercici d’activitats publicitàries o la 
instal.lació d’elements publicitaris en el domini públic municipal seran 
qualificades i sancionades d’acord amb el que preveu el corresponent plec 
de clàusules regulador i en el seu defecte pel que disposa la present 
Ordenança. 
 
 

Tipificació de les infraccions 
 
  39.1 L’incompliment dels preceptes d’aquesta Ordenança seran 
qualificats lleus, greus i molt greus.  
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A. Es considerarà infracció lleu: 
 

a)L’estat de brutícia o deteriorament dels suports publicitaris. 
 
b)L’incompliment de l’obligació d’identificació de la llicencia en 
les cartelleres. 
 
c)Qualsevol altre incompliment no tipificat com a greu o molt greu. 

 
B. Es considerarà infracció greu: 
 

a)Dipositar la publicitat al carrer, a les escales, a terra a l’entrada 
dels habitatges o als vestíbuls dels edificis, enganxar-la a les 
portes i façanes dels edificis i trucar simultàniament a la totalitat 
dels intèrfons i timbres per tal d’accedir a l’edifici. 
 
b)La no inclusió, en supòsits de publicitat directa, sense la prèvia 
comunicació a l’Ajuntament, de les dades de l’empresa 
distribuïdora, en els termes previstos en aquesta Ordenança. 
 
c)Qualsevol distribució de material publicitari, en el cas de la 
publicitat directa, que no es realitzi directament als destinataris 
que l’acceptin. 
 
d)En el cas de publicitat directa, distribuir material publicitari amb 
forma i volum que no permeti el seu lliurament o dipòsit en els 
espais destinats a l’efecte pels destinataris o destorbi el normal 
ús d’aquests espais, produint molèsties innecessàries. 
 
e)La no inclusió, en supòsits de publicitat directa, de missatges 
d’educació ambiental que indiquin la necessitat de dipositar 
aquest tipus de publicitat, una vegada usat, en els contenidors 
especials de paper reciclat situats en la via pública. 
 
f)L’incompliment del requeriment municipal sobre correcció de 
deficiències advertides en les instal.lacions o en l’exercici de 
l’activitat publicitària.  
 
g) La col.locació d’elements de publicitat creuant carrers oberts al 
trànsit o en les voreres. 
 
h)La realització d’activitats publicitàries de caràcter ocasional 
mitjançant la fixació de la mateixa publicitat o d’elements de 
suport a la mateixa en llocs no permès per aquesta Ordenança. 



 

Plaça de la Vila, 1 - 08980 Sant Feliu de Llobregat – Tel. 93 685 80 00 – Fax 93 685 80 19 
ajuntament@santfeliu.cat – www.santfeliu.cat 

 

23 

 
i)Qualsevol altre incompliments de les condicions fixades a la 
llicència o autorització de l’activitat publicitària o de les 
obligacions establertes en aquesta Ordenança, sempre que no 
existeixi un perill per a la circulació de vehicles i/o persones. 
 
j)La reincidència en la comissió de faltes lleus. 
 
  

C) Es considerarà infracció molt greu. 
 

a)La realització d’activitats de publicitat per persones físiques o 
jurídiques no autoritzades. 
 
b)L’utilització de suports o mitjans no permesos en aquesta 
Ordenança per a l’exercici d’activitats publicitàries. 
 
c)La col.locació de suports publicitaris fixes en llocs no permès 
per l’Ajuntament. 
 
d)L’exercici d’activitats publicitàries sense llicencia o autorització 
municipal. 
 
e)L’incompliment de les condicions fixades en la llicencia o 
autorització de l’activitat publicitària o de les obligacions 
establertes en aquesta Ordenança en matèria de seguretat i 
conservació de les instal.lacions, sempre que suposi un perill per 
a la circulació de vehicles i/o persones.  
 
f)La realització d’activitats publicitàries el contingut de les quals 
sigui contrari a les lleis o els suports dels quals puguin ser 
confusos amb els senyals de trànsit o perjudicar la circulació 
rodada. 
 
g)L’incompliment de dos requeriments municipals sobre 
correcció de deficiències en les instal.lacions o en el 
desenvolupament de l’activitat. 
 
h)La reincidència en la comissió d’infraccions greus.  

    
  

Quantia de les sancions 
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  39.2. La comissió de les infraccions contemplades en l’article 
anterior donarà lloc a la incoació d’un expedient sancionador. 

 
        Els imports màxims de les sancions que recauran sobre els 

infractors seran els següents: 
 
  a)Infraccions lleus: multa fins 150,25 € 
 
  b)Infraccions greus: multa fins 300,51 €  

  
    c)Infraccions molt greus: multa fins 450,76 € i revocació de la  
       llicència o autorització, en el seu cas. 

 
 
 La imposició de la sanció correspon a l'Alcalde o regidor en qui 
delegui, independent de la necessària reparació en el seu cas de la situació 
que eventualment pugui haver estat alterada com a conseqüència de la 
infracció comesa, així com de la indemnització per danys i perjudicis que 
s’hagi pogut ocasionar. 
 
 El procediment per sancionar les faltes serà preferentment el 
abreujat, essent necessari, en tot cas la incoació d’expedient per sancionar 
les faltes greus i molt greus sent aplicable el que disposa Llei de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Comú, així com 
el RD 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de 
procediment per l'exercici de la potestat sancionadora i Decret 278/1993 de 
9 de novembre, normativa autonòmica vigent en la matèria. 
 
 
 ARTICLE 40.- De la infracció del disposat en aquesta ordenança, 
seran responsables solidàriament: 
 
 a) En primer lloc, l'empresa publicitària o, si s'escau, la persona física 
o jurídica que hagués disposat la col.locació de l'anunci, sense prèvia llicència o 
concessió, o amb infracció de les condicions imposades a la mateixa o dels 
preceptes de la present ordenança. 
 
 b) El propietari del terreny, immoble o concessionari de la instal.lació 
on els esmentats anuncis hagin estat col·locats. 
 
 
 c)En quant a la publicitat directa, son persones responsables 
les empreses o entitats que realitzin la distribució i la persona física o jurídica 
anunciada.  
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 ARTICLE 41.- Les ordres de desmuntatges o retirada de cartelleres, 
rètols i la resta d'instal.lacions similars, haurà de complir-se per les empreses 
publicitàries, en el termini màxim de 48 hores. En cas d'incompliment, procediran a 
retirar-les, els serveis municipals, a càrrec de les empreses afectades, les quals 
hauran d'abonar les despeses corresponents a l'execució subsidiària, a més del 
pagament de les sancions que corresponguin. 
 
 L'ordre de retirada, quan es manqui de llicència, serà independent de 
l'ordre de legalització, de manera que serà immediatament efectiva, mentrestant no 
es trobi legalitzada la instal.lació. 
 
 
 Activitats i instal.lacions publicitàries en terrenys o bens de 
domini públic municipal. 
 
 
 Article 42. Les instal.lacions publicitàries sense llicència, 
autorització o concessió en terrenys d’ús o domini públic municipal no 
necessitaran el requeriment previ al responsable de la instal.lació i podran 
ser retirades per l’Ajuntament, prèvia la instrucció d’un expedient amb 
audiència dels interessats o responsables. 
 
 Una vegada efectuada la retirada de la instal.lació, l’Ajuntament 
repercutirà les despeses a l’interessat , sense perjudici de les sancions 
corresponents. 
 
 Suports publicitaris sense titular 
 
 
 Article 43.- Quan una instal.lació publicitària en el domini públic 
no tingui cap identificació sobre la seva autorització, es considerarà a tots 
els efectes com instal.lació anònima i, per tant, sense titular, pudent 
l’Ajuntament procedir a la seva retirada immediata sense necessitat 
d'efectuar més tràmits.  
 


