
Ordenanqa sobre 
instal-lacions lluminoses 

particulars 

(Aprovada pel Consell Plenari 
el 26 de febrer de 1969) 

(Vigent des de 25-VIü- 1969) 



Art. 1. Aquesta Ordenan~a regula els requisits 
que han de complir les instal.lacions d'enllumenat i 
els rbtols i anuncis lluminosos de qualsevol tipus, 
quan les unes i els altres són visibles des de la via pú- 
blica, amb la finalitat de garantir-ne les condicions de 
seguretat i d'impedir que produeixin enlluernament o 
molbsties visuals o afectin dcsfavorablement l'orna- 
ment públic o la circulació urbana. 

Art. 2. 1. Les instal.lacions d'enllumenat, els rb- 
tols o els anuncis lluminosos no poden en cap cas: 

a) Produir enlluernament, fatiga o molbsties visuals. 
b) Desmerbixer el decor i l'estbtica del lloc on es 
volen col.locar. 
c) Confondre's amb els senyals lluminosos que regu- 
len la circulació o impedir la perfecta visibilitat 
d'aquests senyals. 

2. La concurrbncia, si escau, d'alguna de les cir- 
cumsthncies esmentades ha de ser acreditada amb els 
informes oportuns dels serveis tbcnics municipals. 

Art. 3. Sense perjudici del que estableix l'article 
anterior, en instal-lacions de caricter permanent la llu- 
minositat de qualsevol dels seus elements no pot ultra- 
passar els límits següents: 

a) Fins a una altura de 5 m, comptats des del terra, el 
de 4.000 candeles per metre quadrat com a mhxim; en 
aquest espai no es poden instal-lar intermitents. 
b) Quan l'altura mitjana comptada de la mateixa ma- 
nera és superior a 5 m i no excedeix de 10 m, el 



mixim és de 5.000 candeles per metre qui 
les instal.lacions intermitents. 
c) Quan l'altura, comptada de la mateixa 
superior a 10 m, la lluminositat pot excedir 
indicats en l'apartat anterior, sempre que n~ 
enlluernament, fatiga o molbsties visuals. 

Art. 4. 1. No es poden instal-lar rbtols 
lluminosos en els llocs indicats per l'ar 
Decret de 20 d'abril de 1967. 

2. Amb la finalitat d'evitar possibles accic 
permeten instal.lacions d'alta tensió de les regulades 
en aquesta Ordenan~a en escoles, grups escolars, parcs 
infantils o altres llocs freqüentats per I+------ 

Art. 5. Les instal.lacions llumin 
han de complir les condicions tbcniq~ 
l'article 31 del Reglament electrotkcnic per a baixa 
tensió vigent, aprovat pel *Decret de 3 de juny de 
1955. Per utilitzar-les cal el reconeixement previ, amb 

1'Autoritat municipal. 

2. La sol-licitud de llicbncia ha d'anar acompanyada 
d'una membria tbcnica i, si escau, dels dibuixos o cro- 
quis necessaris per comprendre les característiques de 
la instal-lació. També ha d'expressar d'una manera 
exacta el lloc on es pretén situar-la. 

3. Abans de dictar-se la resolució corresponent cal de- 
manar un informe al Ministeri d'Informaci6 i Turisme 
que, d'acord amb el que disposen els articles 11 del 
Decret del 20 d'abril de 1967 i 39 de la Llei de proce- 
diment administratiu, hom estimari que és favorable 
quan, passat un mes i reiterada la petició, hagin trans- 
corregut quinze dies més i no s'hagi rebut l'informe 
sol-licitat. Mentrestant s'entendri que el termini de re- 
solució queda en suspens, si escau. 

Aquesta Ordenan~a deroga els articles 1.101 i 
1 .I02 de les Ordenances municipals vigents. 

Les instal.lacions, rbtols i anuncis a quk es refe- 
reix aquesta Ordenan~a existents abans de la data en 
quk va ser promulgada s'hi han d'adaptar en el termini 
de dos anys a partir de la mateixa data. 

* Derogat el 20-IX-73 (BOE 9-X-73). 
** Les competkncies en matkria #Indústria van ser traspassades a la 
Generalitat de Catalunya pel RD 1384fl8 de 23-6 (DOG 31-7-78). 



NOTA 

ORDENANCA SOBRE 1NSTAL.LACIONS 
LLUMINOSES PARTICULARS 

A I'art. 5 
La referkncia al Ministeri d'Informaci6 i Turisme, 
s'ha d'entendre feta a la Comissi6 Tkcnica Asses- 
sora de Publicitat Municipal. 


