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ORDENANCA DE LES 1NSTAL.LACIONS I 
ACTIVITATS PUBLICITARIES 
(Aprovaci6 definitiva: 11 de marC de 1986. 
Vigkncia: 6 d'abril de 1 9 8 6) 
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iminar: Normes de caracter general 

present Ordenan~a té per objecte regular les condicions a 
iuran de sotmetre's les instal4acions i activitats publicita- 
ades o efectuades en el domini públic municipal o percep- 
'aquest domini. 

efectes d'aquesta Ordenan~a, s'entén per publicitat tota 
ninada a difondre entre el públic qualsevol tipus d'infor- 
coneixement de l'existbncia de qualsevol activitat o de 
de serveis que s'ofereixin al consum. 

:fectes tributaris, la publicitat regulada en aquesta norma- 
ara a all6 que es disposa en les Ordenances Fiscals cor- 

llicitat en la via pública es considerara, segons els casos, ús 
:ial o ús privatiu, segons el que es determina en l'ordenan- 
ilització dels béns d'ús públic municipal. 

Mitjans publicitaris 

.itat publicitaria, quan sigui permesa i ajustada a les condi- 
s'estableixen en aquesta Ordenan~a, podra realitzar-se 
ent a través d'alguns dels següents mitjans: 

icitat estatica 
cles transportac 
xcions fixes o 
linacions publil 
lrtiment person 
icitat sonora o 
icitat akria. 



Article 4: Suports publicitaris 

1. Els mitjans autoritzats en l'article anterior, amb les limita- 
cions que s'estableixin, podran desenvolupar-se mitjaneant els suports 
publicitaris següents: 

Mitja 1. Publicitat estatica: 
I. Cartelleres 

11. Cartells i adhesius 
111. Rbtols 
IV. Elements arquitectbnics 
V. Plaques o escuts 

VI. Objectes o figures 
VII. Banderes, banderoles i pancartes 

VIII. Grans rktols lluminosos 

Mitja 2. Vehicles transportadors d'anuncis: 
IX. Sobre vehicles 

Mitja 3. Projeccions fixes o animades: 
X. Projeccions 

XI. Sistemes electrbnics (noves tecnologies) 

Mitja 4. Repartiment personal o individual de propaganda: 
XII. Repartiment individualitzat de propaganda escrita, mostres 

o objectes. 

Mitjl 5. Publicitat sonora o acústica: 
XIII. Publicitat sonora o acústica. 

Mitjl 6. Publicitat .akria: 
XIV. Globus esthtics, globus dirigibles i avions. 

Article 5: Situacions publicit&ies 

1. L'activitat publicithria realitzada per algun dels mitjans des- 
crits i materialitzada en els suports assenyalats podra autoritzar-se en 
alguna de les situacions següents: 

A. A les faeanes dels edificis: sense sortint sobre la via pública 
B. A les faeanes dels edificis: amb sortint sobre la via pública 
C. A les parets mitgeres dels edificis 
D. A l'interior dels solars 
E. A les tanques definitives de solars 
F. A les tanques provisionals I ' . 
G. A les tanques de protecció 
H. A la via pública . . 

I. En elements de mobiliari u 
J. A l'espai aeri 

2. A efectes d'aquesta Order rents 
situacions enumerades són les seg------. 



A. A les faganes d'edijkis sense sortint sobre la via pública 
Aquesta situació correspon a les activitats publicitaries que es 

desenvolupen en o des de les faqanes dels edificis, des de la planta 
baixa fins la coberta i fins i tot dins d'un pla virtual per sobre d'ella, 
de manera que els elements físics de suport que contenen el 
missatge publicitari no sobresurtin apreciablement del pla vertical 
traqat per l'alineació del vial o espai públic. Dins d'aquesta situació 
s'inclouen tambC les activitats publicitaries el suport físic de les 
quals se situi' en paraments confrontants al de faqana, com són els 
muntants i llindes dels buits, les parets laterals del vestíbul obert en 
planta baixa i en general, qualsevol parament interior o exterior de 
l'edifici, que sigui perceptible o visible des de la via pública; s'hi 
inclouen, per tant, les faqanes a pati interior d'illa i les fa~anes 
laterals dels edificis sobre predis propis o aliens, quan siguin 
perceptibles des d'algun espai públic. 

B. A les faganes d'edificis amb sortint sobre la via pública 
Aquesta situació correspon a les activitats publicitaries que es 

desenvolupin o realitzin en les faqanes dels edificis de manera 
anhlnoa a la d~w-ritn a n t ~ r i n r m ~ n t  nerir snhresnrtint de1 nla de UY..'"b.. .. I.. U I Y I - A I . .  ..Y"I--V----v---, .--- --- r-- -- 
l'alineació de vial o espai públic. 

C. A les parets mitgeres dels edificis 
Aquesta situació correspon a les activitats publicitaries que es . . . . .  , .F.  - -  ~ - - aesenvolupin en els murs o paraments ae les eaincacions que 

tinguin aquest caracter d'acord amb la definició que s'estableix a 
l'article 236 de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropo- 
lita. 

* De la interpretació d'aquest article, així com del 90.1 de les 
Ordenances Metropolitanes de l'Edificaci6, s'entendran com a. mit- 
geres consolidades com a faqana exterior les que, en la seva totalitat 
o en part, es trobin en les següents situacions: 

1. Les situades per sobre de l'alqada reguladora mhxima perme- 
sa per a la finca confrontant. 

2. Les situades sobre una finca respecte de la qual existeixi una 
servitud de <<altius non tolendb, vistes o similar. mentre aauesta 
servitud no es redimeixi. 

3. Les confrontants amb un edifici o jardí inclbs en el Cathleg 
del Patrimoni Arquitectbnic Histbrico-Artístic. 

4. Les situades sobre la via pública com a conseqühcia del fet 
que la finca o les finques confrontants estiguin constniides d'acord 
a una alineació endarrerida respecte de l'antiga. 

D. A l'interior de solars 
En aquestes situacions s'inclouen totes les activitats publicitaries 

que es desenvolupin en o des de l'interior de solars de titularitat 
privada, sigui quina sigui la seva destinació urbanística en el 
planejament aprovat, excepte quan es tracti de sbls qualificats pel 
Pla General Metropolita amb les claus: (I), (2), (3), (4), (5), (9), (25), 
(271, (28), (291, (24), (26) i (30). 



E. A les tanques definitives de solars o finques 
Aquesta situació inclou les activitats publicitaries desenvolupa- 

des des de o en tanques-murs de la finca empla~ats en les partions 
de la parcetla i que donen a la via o espai públics. 

La publicitat sobre aquest tipus de tancaments en la resta de les 
partions s'entendra inclosa en la situació descrita com <<a l'interior 
de solars),. 

F. A la tanques, 
Aquesta situacio inclou les activitats puolicitaries realitzades des 

de o sobre les tanques de closa provisional de solars i en la frontera 
d'aquests solars que donin a vials o espais públics. 
La resta de tanques en altres partions es conceptuaran en la situació 
d~crritn m m  un l'int~rinr de cnlnrc\\ 

'es 
realitzaaes aes ae o sobre les tanques, bastiaes i elements similars 
de precaució d'obres. 

H. A la via pública 
Aquesta situació comprkn tota activitat publicitana realitzada 

directament des de o sobre la via pública i en els seus espais 
annexos i complementaris: voreres, cal~ada, illes de vianants, 
parterres i espais similars. S'inclouen en aquesta situació les activi- 
tats publicitaries o informatives en terrenys de propietat pública 
sigui quina sigui la seva destinació en el planejament: parcs, jardins, 
equipaments, etc. 

I. En elements de mobiliari urbh 
Aquesta situació inclou les activitats publicithries realitzades des 

de o sobre els elements de mobiliari urba, ja sigui mitjan~ant 
elements especialment dissenyats a aquest efecte, com les columnes 
anunciadores, o bC en altres de diferent utilització, adaptats a 
aquesta finalitat, com són les marquesines de protecció de les 
parades dels transports públics, bancs, fanals, papereres, rbtols 
indicadors de carrers o serveis públics, quioscs de totes classes; 
taquilles per a la venda de localitats; aparells d'informació ciutada- 
na, tals com rellotges, termbmetres i aparells electrbnics d'informa- 
cio i altres d'analegs. 

J. En l i  
Aquest 

des en o I 

del tem1 
oficials \I 
normes p 
perjudici 
del terra, 
surtin. 

~spai aeri 
a situació inclou les activitats publicit5ries desenvolupa- 
des de l'espai lliure situat per sobre del terra i edificacions 
e municipal, a l'altura que estableixen les disposicions 
igents per a aquests casos (decret 15-8-84. Propaganda, 
ler a la comercial ahria, BOE del 7 d'octubre 1984), i sense 
d'aquesta reglamentació, mai a menys de 100 m per sobre 
dels edificis i construccions o dels elements que hi sobre- 



3. De manera exclusiva, s'autoritzaran les activitats publicita- 
ries, amb les limitacions generals i particulars que s'assenyalin, per als 
diferents mitjans i suports descrits, en les situacions indicades en el 
quadre de l'annex I. 

Article 6: Limitacions d'ordre general 

1. No s'autoritzaran aquelles activitats publicitaries que vel seu 
objectiu, forma o contingut siguin contraries a les lleis. 

2. Tampoc no s'autoritzarh: 

a) La col~locació o instal.laci6 de qualsevol suport publicitari 
que per la seva forma, color, disseny o inscripcions pugui ser confós 
amb els senyals reglamentaris de transit, impedeixi la visibilitat o 
produeixi enlluernament als conductors de vehicles i als vianants o 
en els llocs on pugui perjudicar o comprometre el transit rodat o la 
seguretat del vianant. 

b) En les zones de servitud i afectació de carreteres, conforme 
als articles 74, 75, 76 i 136.3 del Reglament General de Carreteres 
del 8 de febrer de 1977. 

c) Cap tipus de pintades o pictogrames en la via pública, tant si 
es fan sobre els seus elements estructurals (cal~ada, voreres, vorada) 
com sobre el seu equipament (en arbres o qualsevol altre element 
vegetal, fanals, pilars, mobiliari urba). 

d) Els elements i instal4acions publicitaries constitui'des per 
materials combustibles, a menys de 30 m de zones forestals o 
d'abundant vegetació. 

e) Damunt o des dels edificis qualificats com a Monument 
Histbrico-Artístic, els inclosos en el Cataleg del Patrimoni Arqui- 
tectbnic Histbrico-Artístic en la categoria de <<individualment cata- 
logats~ i en aquells que pertanyin a conjunts catalogats del tipus I, 
en' els quals, la col~locació d'elements publicitaris estari sotmesa a 
l'aprovació d'un projecte global d'instal4acions publicitaries per a 
tot l'edifici, que haura estat informat preceptivament pels brgans 
municipals i10 les institucions competents. Aquest projecte només 
podri considerar la col.locaciÓ de rbtols corresponents al tipus 
Mitja 11Suport IIIISituació A. En el cas que l'actuació es limiti a 
planta baixa, caldrh només el projecte unitari corresponent a aques- 
ta planta. 

Per a la resta de Conjunts catalogats (annex 11), entorn d'edificis 
catalogats i vies importants (annex 111), hom s'atindra a les restric- 
cions particulars que s'assenyalen per a cada situació en el cor- 
responent capítol. 

Als efectes d'aquesta Ordenan~a, es defineix com a <<entorn visual 



publicitari>> l'espai urbh situat dins d'un cercle de 50 m de radi, 
amb centre a cada punt de l'edifici o del perímetre de qub es tracti. 

f) Sobre o des dels temples, cementiris, estatues, monuments, 
fonts, dotacions o serveis públics, llevat de les que, amb caracter 
restringit, s'autoritzin amb els mateixos criteris de l'apartat ante- 
rior. 

g) En les Arees incloses en Plans Especials dels regulats en els 
articles 18, 19, 2 1-25 de la Llei sobre Rbgim del Sbl i Ordenació 
Urbana, excepte en les condicions i amb els requisits que en els 
esmentats plans s'estableixin o, a manca d'aquestes determinacions, 
amb les limitacions contingudes en aquesta Ordenanqa. 

h) En aquells emplaqaments que puguin impedir o dificultar la 
contemplació, des d'espais públics, dels edificis elements o conjunts 
esmentants en els apartats a), b), i c) d'aquest número, de les 
finques enjardinades, i de versvectives urbanes o vaisatdstiaues de 
caracter mc 

i) En le i 
Forestals i a ICS r~~ lqu t ; s  yuc, scrlsc gauulr u aqucxa yual.ulwl;lu, 
continguin masses d'arbres, s'hi prohibeixen totes les activitats pu- 
blicitiries. 

j) Suspeses sobre les calqades de les vies públiques, ni que sigui 
parcialment, o en qualsevol emplaqament amb elements recol- 
zats en fanals o sostinguts per altres instal4acions de servei 
públic. 

k) En els llocs que limiten directament les llums o les vistes dels 
ocupants d'algun immoble, respectant all6 que es disposa en el 
Decret 34611983 del 8 de juliol de la Generalitat de Catalunya 
(annex 3, nivell B d'habitabilitat objectiva, núm. 22). 

1) Les que impedeixin o dificultin l'accessibilitat a l'interior dels 
edificis, en relació amb all6 disposat en l'article 6.2.1 de la Norma 
Basica d'Edificaci6 sobre condicions de protecció contra incendis 
en els edificis (R.D. 205911981, de 10 d'ab 

m) En aquelles zones o espais en els quals ~ c s  u r s y u a l ~ r u ~ l ~  
especials vigents de aualsevol caire, en el moment de la concreta 
aplicació, h i; prohibekin de manera expressa. 

3. En ei cas qut; el mlssaigc p u u ~ ~ c ; ~ i a n  t;s prt;st;nu ut; ulsnlt;~il 
simultania o combinada en un mateix lloc utilitzant dos o mCs suports 
dels descrits en aquest article, a cada un d'ells li seri d'aplicació per 
separat la regulació que li sigui prbpia, si bC la tramitació es fara en un 
sol expedient i la llicbncia, que sera única, indicara clarament els 
suports que s'autoritzen. 

A la regulació específica de cadascun dels mitjans i suports 
s'estableixen les incompatibilitats concretes entre ells. 



Article 7: Comissió TZIcnica Assessora de Publicitat 

1. L'Alcaldia, a proposta del responsable de ~ A r e a  d'urbanisme 
nomenari una Comissió Tbcnica Assessora de Publicitat les compe- 
tbncies i objectius de la qual seran: 

a) Interpretar, en els casos ae aubte o imprecisio, el sentit propi 
de les disposicions d'aquesta Ordenan~a. 

b) Elaborar un informe amb caricter preceptiu i no vinculant 
sobre: 
- Els prí 1s 

i conj c 
Histbrico-artistic (annex U), entorn d'edificis cataiogats i vies 
importants (annex 111) en aquelles situacions que s'estableixen als 
capítols corresponents. 

- Els projectes de publicitat mitjan~ant tbcniques noves. 
- Els recursos que es presentin a causa de denegacions de ilicbncies 

basades en criteris estbtics o dispositius. 
- Les sol-licituds de llicbncies d'instaldacions de cartelleres de 

dimensions de 4 x 6 m. 

c) Proposar les modificacions que es considerin ajustades a les 
disposicions contingudes en aquesta Ordenan~a. 

d) I, en general, emetri els informes i propostes que li puguin 
Csser demanats pels Organs municipals competents en relació a les 
matbries d'aquesta Ordenan~a. 

2. La Comissió podri demanar l'assessorament de representants 
d'altres irees municipals i de persones o tbcnics experts, quan ho 
requereixi el caricter específic o singular de la matbria tractada. Hi 
serri 

el nl 
tot cas a I'Aaministracio municipal); el seu Kegament ae runciona- 
ment, que concretari les entitats ciutadanes o personalitats de recone- 
gut prestigi en aquesta matbria que la compondran. 

En aquesta comissió estarh representat, en cada cas, el Districte 
en el qual tingui lloc l'actuació que origini l'informe de la Comissió. 

Article 8: 

L'Alcaldia, previ informe de la Comissió Tbcnica Assessora de 
Publicitat. un cot, escoltats els respectius Consells Munici~als dels 
Districl i~ :es'i les di;erses arees munic 

:: ,.,, ",L ,,,\,c,, ,,,,,"1 1. Fma~, aluu G ~ I ~ G L C I  ~ C ~ C I ~ I ,  Z U U C ~  U I I U G ~  U C L C I I U ~ ~ ~ ~ L ~  uc la 
ciutat als quals es limiti totalment o parcialment l'exercici d'activi- 



tats publicithries, malgrat que siguin de les autoritzades per la 
present Ordenanga. 

2. Autoritzar transitbriament la instaLlacid o el desenvolupament 
de qualsevol tipus d'activitat publicitaria en zones o llocs determi- 
nats de la ciutat en casos d'esdeveniments especials, sinistres i 
circumsthncies similars, malgrat que no siguin tractades o expressa- 
ment autoritzades per aquesta Ordenanga. 

3. Subscriure convenis amb gremis o empreses del sector amb la 
finalitat de portar a terme campanyes o desenvolupar determinades 
activitats publicithries encaminades a possibilitar solucions de con- 
junt per a determinades situacions urbanístiques concretes. 

Títol primer: Requisits i limitacions particulars aplicades als 
diferents suports i situacions de l'activitat publicitaria. 

Les activitats publicithries autoritzades s'acomodaran en cada cas i 
situació a les normes específiques que s'estableixen en els següents ca- 
pítols: 

Capítol I. Publicitat mitjan~ant cartelleres 

Article 9: Cartellera o tanca publicitaria 

Element físic constitu'it amb materials consistents i duradors, dc 
figura regular, dotat de marc i destinat a la successiva col~locació dc 
--d-ll- -al---:--- ----I---& a- ---a: ---- 4 -.--:-LI- -- -1 4 ---- 
Gal LGIIS U aUllt ;s lus'  UUl  lll¿lllllt;llL Ut; C;UllLlIIgUL Val lau l t ;  t;U t;l 1t;lllps. 

Podran instal.lar-se cartelleres en les situacions que s'enumeren 
en aauest cavitol i amb les limitacions generals i varticulars aue a 

no aesmereixer ae la rinca on estiguin situaaes o ael seu entorn. 

1. Limitacions zonals. 
Tenen un tractament específic, detallat en cada una de les situa- 

cions descrites en els articles següents, els emplagaments situats a la 
Carretera d'Esplugues, Gran Via de les Corts Catalanes i lYAvinguda 
Diagonal en tota la seva extensió, Primer i Segon Cintur6 de Ronda i 
Cinturó del Litoral en tot el seu tragat i en els Conjunts inclosos en el 
Cathleg del Patrimoni Histbrico-artístic de la ciutat (annex 11) i en el 
seu entorn, d'acord amb allb definit a l'article 6. 



2. Limitació posicional. 
En cap cas no es permetrit la instal.laci6 de cartelleres a les 

faqanes d'edificis, a les mitgeres consolidades com a faCanes ni a les 

3. Limit 

xen de la manera següent: 
3.1 En cap cas la longitud de cada una de les cartelleres, en sentit 

horitzontal, inclbs el marc, no sera superior a 8,30 m i 
l'altura presa en sentit vertical, a 3,3 m. L'amplada del marc 
no ser& superior a 15 cm. 

3.2 Excepcionalment podran concedir-se instaLlacions de 6 x 4 m, 
previ informe de la Comissió Tbcnica Assessora. 

4. Limitació visual. 
No s'autoritzaran les cartelleres en cap de les situacions tracta- 

des en aquest capítol, quan perjudiquin la visió, il.luminaci6 o 
ventilació dels buits dels edificis o locals prbxims al lloc on se situ'in, 
i en aquest sentit no seran permeses les que s'emplacin dins d'un 
sector esfbric de 120" Cobertura amb centre en el buit, i radi de 3 m; 
el seu eix haura de ser perpendicular al pla de fa~ana que contingui el 
buit considerat. 

5. Manteniment. 
El propietari de la instal.laci6 publicitaris haura de mantenir-la 

en perfecte estat de seguretat i conservació durant tot el temps que 
estigui colJocada. 

6. Limitació temporal. 
Les llichcies per a la instal.laci6 de les cartelleres tindran una 

durada de quatre anys. 
En les tanques d'obra dels empla~aments relacionats a l'article 

10.1 el termini ser& d'un any amb possibilitat de prorrogar-10. 

Article 11: En parets mitgeres no consolidades d'edificis 
(mitja 1, suport I, situació C). 

1. La publicitat mitjan~ant cartelleres a les parets o murs mit- 
gers no consolidats dels edificis seguir& el rbgim següent: 

1.1 La mitgera haura d'estar degudament agen~ada en tota la 
seva superfície amb anterioritat a la col~locació de la cartellera i 
haura de constituir en la seva totalitat una banda uniforme i 
contínua que ocupi la totalitat de la fondaria de la mitgera. 

La installació maxima sera la corresponent a dues tires de carte- 
lleres. 



Qualsevol projecte que prevegi una situació diferent de l'anterior 
s'haura de resoldre també segons una superfície contínua, la qual no 
sera superior al 50 % perm&s per a la banda horitzontal. 

1.2 No es permet en cap cas la instablació de cartelleres en les 
mitgeres situades en qualsevol dels empla~aments relacionats en 
l'article 10.1. 

2. Quan la totalitat o part de l'edifici sigui afectat per sistemes 
generals en el planejament vigent, no s'autoritzaran cartelleres sobre 
part de mitgera situada en d l  de l'esmentada qualificació. 

3. No s'autoritzaran cartelleres en les mitgeres d'un edifici coexis- 
tents amb d'altres situacions en la tanca provisional de closa del solar 
termener o en qualsevol altra activitat que es desenvolupi a l'interior. 

4. La disposició d'aquestes instalJacions hauri de respectar en 
tot cas les regles següents: 

a) Se situaran paral4eles al parament del mur sobre el qual es 
recolzin amb un sortint maxim de 0'30 m del mur. 

b) No sobrepassaran el perímetre des de la part mitgera no con- 
solidada. 

c) Els elements estructurals i de suport quedaran totalment 
ocults i s'haura de revestir lateralment l'espai inclbs entre la carte- 
llera i el mur mitger 

d) Només es permetran les bastides, ponts penjats o elements 
auxiliars similars, permanents i visibles des de la via pública, quan 
siguin els models homologats per 1'Ajuntament i mantinguin la 
qualitat exigible en les instal4acions. 

e) En el cas de disposar d'il~luminació, quan els aparells siguin 
exteriors a la cartellera, seran uniformes en la seva disposició i 
podran sobresortir del pla de la mitgera un m k i m  d'l m. 

f) El projecte i les obres encaminades a instaldar aquestes ele- 
ments sobre la mitgera hauran de comportar i incloure necesshria- 
ment el tractament adient en tot el parament. 

Article 12: En tanques de solar 
(mitjd 1, suport I, situacions E i F) 

1. La publicitat mitjan~ant cartelleres s'acceptari en les tanques 
dels solars, inclbs el conjunt de l'Eixample, excepte en les vies 
relacionades en l'article 10.1 o en els terrenys qualificats pel Planeja- 
ment vigent amb les claus: (1)' (2)' (3), (4), (5), (9), (25)' (27), (28), 
(241, W ) ,  i (30). 

Pel que respecta als empla~aments situats al Casc antic i a la resta 



de Conjunts Protegits, es farh un conveni global per a cada conjunt 
concret d'acord amb el que es preveu a l'article 8.3. 

Quan es tracti d'espais qualificats com a zona verda que estiguin 
situats a qualsevol dels emplaqaments relacionats a l'article 10.1, s'hi 
permetrh la col~locaci6 de cartelleres quan el so1,licitant de la llichcia 
faci l'enjardinament del solar d'acord amb un projecte aprovat per 
1' Ajuntan lent, o el cedeixi. 

Jo s'autoritzaran cartelleres en aquesta situació, coexisti . . *  - 2. F int 
amb d'altres situades en les mitgeres de les tinques contingudes, ni 
fora de la franja o espai vertical tebric limitat sobre un pla vertical 
iliteriorment per una línia situada 0,50 metres per sobre del nivell de 
la vorera, rasant del vial, espai públic o terreny immediat. 

3. La disposici6 d'aquestes instal.lacions haurh de respectar en 
tot cas les següents regles i condicions: 

a) Les cartelleres s'insta1;laran només amb la condicid de l'arti- 
cle 10 apartat 3.1. 

b) En el solar no podran desenvolupar-se activitats de cap mena 
ni tan sols publicithries, ni existir construccions o edificacions, fins 
i tot quan estiguin declarades legalment com minoses, incloses en el 
registre de solars o qualificades &inadequades o deficients, d'acord 
amb allb establert en l'article 154-3 de la Llei del Sbl. 

S'exceptuen d'aquesta limitaci6 els casos en qu& a l'interior del 
solar hi hagi casetes de transformadors o d'altres serveis públics. 

c) >El solar haurh d'ésser net i dotat de tanques en les seves 
partions amb les vies o espais públics. Les tanques han de ser 
opaques, de materials consistents; han de presentar un aspecte 
uniforme en conjunt, així com un acabat decords. L'alqada mhxima 
sera d'1,50 m. 

d) Les cartelleres se situaran sobre la tanca, sense sobresortir 
del seu pla i mantindran en tot cas la superfície d'exposicid 
para1,lela a l'alineaci6 de la tanca. En aquells tancaments de 
solars constru'its abans de lYaprovaci6 definitiva del Pla General 
Metropolita i que superin l'alqada actualment permesa, s7hi per- 
metrh la instal.laci6 de les cartelleres col.locades en el seu para- 
ment exterior sempre i quan aquesta tanca sigui homogknia en la 
seva alcada i en el tractament. En cap d7aquests supbsits la 
cartellera tindrh un sortint superior a 10 cms del parament exte- 
rior. 

e) Es permetrh nom& una línia o bateria de cartelleres, per tant 
es descarta la superposici6 d'aquest element enrasant-se en el seu 
coronament, de manera que la part superior es situi' com a mhxim a 
una altura de 3,50 m per sobre de la tanca en qualsevol dels seus 
punts. 

f) Excepcionalment i amb carhcter restrictiu podran autoritzar- 



se, previ informe de la Comissió Tbcnica de Publicitat, torres de 
publicitat, les quals mai no contindran un nombre més gran de 
cartelleres que les que es poguessin instablar sobre la tanca del 
mateix solar. 

g) En cas de disposar d'il.luminaci6, els aparells, quan siguin 
exteriors a la instal.laci6, es situaran en el coronament de les 
cartelleres, respondran a una solució uniforme i homogbnia per al 
conjunt dels instal4ats en un solar, i podran sobresortir del pla de 
la tanca un mhxim d'l metre sense que es situi'n en cap punt 
sobre la via o espai públic a menys de 3,5 m del seu rasant o 
nivell. 

h) Entre les cartelleres hi haurh d'haver una separació de 50 cm. 
Els espais intermedis o els que apareixin entre aquestes instal- 
lacions i les construccions en finques termeneres, o entre cartelleres 
i tanca de closa, es complementaran amb planxes, taulers, tires, 
bandes, o elements similars que confereixin al conjunt un aspecte 
homogeni, regular i ordenat, aixi com un resultat formal harmonic i 
coherent amb l'entorn. 

i) Els elements de suport i estructurals de les cartelleres i 
aquestes mateixes es disposaran de tal manera que ofereixin la 
resistbncia i seguretat necesshries per evitar el bolc o la caiguda dels 
seus elements sobre la via pública. 

No es permetrh que els elements de suport i estructures dels 
cartells es vegin des de les vies o espais públics immediats o 
contigus i, en conseqübncia, quan a causa de la situació o desnivell 
del solar es pugui veure la part lateral o posterior d'aquestes 
instal4acions, hauran de revestir-se de manera que resultin unes 
superfícies uniformes i homogbnies. S'acceptarh en aquests casos 
que les cartelleres presentin dues cares d'exposició paral4eles i 
oposades, amb especial atenció als efectes del vent. 

Article 13: En tanques de proteccib d'obres 
(mitja I ,  suport I, situacid G). 

1. La publicitat mitjangant cartelleres s'acceptarh en les tanques 
de precaució d'obres de planta nova, de reforma o rehabilitació 
d'edificis, aixi com #enderrocament, que comptin amb la preceptiva 
llicbncia municipal tant pel que fa a l'obra com pel que fa a l'ocupació 
de l'espai públic. 

2. En tot cas, aquestes instalJacions s'ajustaran a les següents 
regles particulars: 

a) Les cartelleres se situaran sobre la tanca reglamenthria, sense 
sobresortir del seu pla. 



b) Les tanques hauran de ser homogknies i resoltes de forma 
que no permetin la col~locació d'adhesius. 

c) Quan les obres de reforma o rehabilitació es refereixin a una 
part de l'edifici, coberta, fa~ana, etc., o algun dels locals o depen- 
dkncies, estant l'edifici ocupat totalment o parcial, no s'autoritzara 
publicitat en aquestes installacions. 

d) En el cas de disposar d'il4uminació se sotmetran a les pres- 
cripcions assenyalades a l'article 12.g. 

e) Pel que fa a seguretat i solidesa, s'estara a allb establert de 
manera analoga a l'article 12.h. 

f) Les cartelleres i els elements de sustentació hauran de retirar- 
se al mateix temps que la tanca de precaució. Si les obres quedessin 
aturades, per qualsevol motiu, per un temps superior a sis mesos, 
les instaldacions hauran d'ésser desmuntades un cop complert 
aquest termini i es considerara la llickncia automaticament caduca- 
da, sense necessitat de declaració en aquest sentit. 

g) La instaldació de cartelleres és incompatible amb l'explotació 
publicitaria de les lones de protecció d'obres de rehabilitació, 
enderrocament, etc. 

h) En els supbsits d'emplagaments relacionats a l'article 10.1, el 
termini maxim de la llickncia serii d'l any; amb la possibilitat de 
prorrogar-10. 

Article 14: En elements de mobiliari urbh 
(mitja I, suport I, situació I) 

La publicitat mitjan~ant cartelleres situades sobre mobiliari urbh, 
en espais i elements dissenyats pels serveis tbcnics competents, nomes 
s'autoritzara si compleix a110 que disposa l'article 70 d'aquesta Orde- 
nanca i les disposicions relatives a aquesta matkria de l'ordenanga de 
Neteja o disposicions que siguin vigents en el moment de la seva 
concreta aplicació. 

Capítol 11. Publicitat mitjanqant cartells i adhesius 

Article 15: 

1. CARTELL: Suport publicitari en el qual el missatge es mate- 
rialitza mitjan~ant qualsevol sistema de reproducció grafica sobre 
paper, cartolina, cartró o altres matkries d'escassa consistkncia i de 
curta durada al qual cal un element físic de recolzament per a la seva 
exposició. 



2. ADHESIU: Cartell autoadhesiu de dimensions redu'ides. 

Article 16: R2 

En aplicacio ae I anme 41. UGI ut;C;reL Y I 110 I ut; LU U ~UIII ,  IIC) 

s'admetra la publicitat mitjanqant cartells o adhesius enganxats direc- 
tament sobre edificis, murs i tanques, ni en els seus elements estructu- 
rals, ni en l'espai públic, ni en els equipaments, excepte quan es tracti 
dels espais reservats a aquesta finalitat sobre el mobiliari urba, 
especialment dissenyat per a aquesta destinació. 

Art , . 

RETOL: Suport en el qual el missatge publicitari, amb indepen- 
dkncia de la forma d'expressió grafica -lletres o signes- es patentitza 
mitjanqant materials duradors dotats de corpore'itat, que produeixen 
o poden produir efectes de relleu. 

Quan aquests suports disposin de llum prbpia o estiguin il- 
luminats, l'element lluminós no produira efectes de parpelleig o 
llampades. Si no són així, s'assimilaran als <<grans rktols lluminosos~~ 
descrits al Capítol VIII, encara que les seves dimensions no s'ajustin a 
les que s'hi assenyalen. 

El seu contingut correspondra a la denominació d'un establiment, 
raó social del titular, activitat comercial, professional o de qualsevol 
altre caire que s'hi desenvolupi o que s'hi relacioni directament o 
indirecta i s'hauran de mantenir en bon estat d'aparenqa i conservació. 

Aquest tipus de suport inclou els rktols de tipus institucional 
destinats a anunciar activitats promogudes per organismes públics. 

Podran instatlar-se rktols en les situacions que s'enumeren en 
aquest capítol i amb les limitacions que a continuació s'assenyalen: 

Article 18: Rbtols en faganes d'edi$cis: Sense sortint sobre la via pú- 
blica 
(mi@ 1, suport 111, situació A). 

Dins d'aquesta situació, es distingiran les posicions següents: 
1. En planta baixa. 
S'entendra per planta baixa d'una fa~ana la seva part de superfí- 

cie corresponent a la planta que tingui aquesta denominació d'acord 
amb les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolita o disposi- 
cions que les substitueixin. 



Les fa~anes de plantes soterrani que, a causa del desnivell dels vials 
o del terreny puguin quedar descobertes, o les facanes de planta semiso- 
terrani construYdes a l'empara de disposicions anteriors a les Normes 
Urbanístiques vigents del Pla General Metropoliti, se sotmetran en 
annesta matkria a les mateixes restriccions aue les de la nlanta baixa. 

r 
mamat la ventilacio 110 imminacio a'namatges situats en aquesta 
planta. La part ocupada pel rbtol no superarh el 30 % de la superfí- 
cie del forat. 

S'autoritzaran en tots els casos els rbtols de lletres o signes 
retallats sense fons o amb fons transparent que no sobresurtin del 
pla de la facana. Els rbtols de lletres o signes retallats o pintats sobre 
fons opac, translúcid o calat hauran de disposar-se endarrerits per a 
tot el gruix de l'element arquitectbnic o decoratiu que emmarqui el 
forat i, en cas de no estar definit amb precisió, enretirats un mínim 
de 25 cm respecte del pla de la facana. 

b) Sobre els paraments de la facana: 
Nomes s'hi admetran rbtols constitu'its per lletres i signes reta- 

llats, sense fons o sobre un fons transparent, disposats preferent- 
ment en aquells espais específicament projectats i dissenyats per a 
situar els rbtols dels locals que s'hi instalh.  La tbcnica aplicada en 
la construcció dels elements que componen el rbtol hauri de perme- 
tre que el seu gruix estigui al voltant dels 12 cm per tal de poder 
estar inclosos en aquesta situació A. En tot cas, amb la seva 
implantació no desfiguraran ni desmereixeran la composició general 
de la facana -hauran de tenir en compte també els rktols ja existents- 
ni ocultaran elements d'interbs decoratiu o artístic. D'aquesta situa- 
ció s'exceptuen les plaques i escuts, regulats al capítol V. 

En els conjunts catalogats no regulats segons l'article 6 i als 
voltants d'edificis catalogats i vies importants (annex 111), només 
s'admetran en aquesta situació els rbtols sense fons o amb fons 
transparent constitu'its per una línia lluminosa o per lletres o signes 
retallats fabricats amb material noble (pedra, metall, vidre, etc.) 
situats en els paraments contiguts als buits arquitectbnics, sense 
ultrapassar en alcada la dels límits del buit -o l'arrancada de l'arc 
en el seu cas-. Estaran col.locats en funció de les característiques 
arquitectbniques, decoratives, morfolbgiques i cromitiques del pa- 
rament, i enquadrables en un perímetre envoltant, assimilat a un 
rectangle regular mínim, tangent per tots els extrems a la inscripció, 
el qual tindra una superfície maxima de 0,25 m2. 

Excepcionalment i nomes quan el rktol no cipiga dins del buit 
arquitectbnic per raó de les dimensions o d'ocultació d'elements 
d'interbs, es permetrh la col~locació d'un sol rktol per establiment, 
sobre el límit del buit amb les mateixes característiques de la 
posici6 anterior, llevat de les dimensionals. 



2. En plantes pis 
S'entendra per planta pis d'una facana la part de la seva superfí- 

cie corresponent a les plantes que continguin aquest concepte d'acord 
amb les Normes Urbanistiques del Pla General Metropolith, o dispo- 
sicions que les substitueixin. 

Les plantes entresol, atics i sobreatics, constniides a l'empara de 
disposicions anteriors a les Normes Urbanistiques del Pla General 
Metropolita, tindran a aquests efectes la mateixa consideració i se 
sotmetran a les mateixes restriccions que les assenyalades per a les 
plan 

S 
per a la malelxa siiudcio en plania oaina, exc;r;yLt: e11 cur~luS 
catalogats no regulats segons l'article 6, al voltant d'edificis catalo- 
gats o vies importants (annex 111), en els quals no es podran 
disposar en aquesta situació rktols de lletres o signes sobre fons 
opac, translúcid o calat. 

b) Sobre els paraments de la facana: 
En aquesta situació nomes s'admetran rktols de lletres o signes 

retallats sense fons o amb fons transparent quan es tracti d'edificis 
destinats a usos diferents de l'habitatge i correspongui només al 
nom comercial i10 logotip lligats a l'activitat de qualsevol tipus que 
s'hi faci; s'evitara la repetició d'una mateixa informació en la 
totalitat de la facana, incloent-hi e 

Se situaran preferentment en es1 r a 
aquesta finalitat i amb la seva rluylaurauv uu ucallgulcuau la 
continuitat i composició general de la facana -comptant tambC els 
rktols ja existents-, ni ocultaran elements arquitectbnics o deco- 
ratius d'interb, malgrat que l'edifici no estigui expressament pro 
* _ _ : L  

En edificis inclosos en conjunts catalogats no regulats segons 
l'article 6, pels volts d'edificis catalogats i vies importants podrh 
autoritzar-s'hi discrecionalment la col~locació d'un únic rktol en 
aquestes condicions, que correspongui exclusivament al nom co- 
mercial de l'empresa establerta a l'edifici i que no coexisteixi amb 
cap altre mitja ni suport que no estigui en la situació de planta 
baixa. Per a la col~locaci6 d'aquest rktol caldra que la Comissió 
Tkcnica Assessora de Publicitat, previ informe dels serveis munici- 
pals competents, aprovi -per raó de la seva qualitat i disseny- un 
projecte que solucioni la instal4ació del rbtol harmonicament amb 
el conjunt de la facana. 

mats i cobertes 
A I* :-.+.-.ll*":A A'.... ,:-:" &.+#.I A- llc.+..*" #. ":m* 

3. Sobre tt 
S'autoritzara la luwarlauu U uu UUIU I C L U ~  uc UGLLCD v  es 

retallats sense fons que correspongui exclusivament a la denominació 
genkrica de l'edifici o nom comercial de l'establiment o empresa que 
hi sigui installat, situat en el pla ideal prolongació del pla de la facana 



1, d'una alqada mkima de 1,8O metres, sense superar l'equi- 
Mode l'al~aria de l'edifici, comptada des del pla de recolza- 
rktol. 

: pel que fa a la situació com a I'ancoratge, hauran d'estar 
,,-,,,.,-nent integrats a l'edifici, sense ocultar elements arquitecto- 
nics, decoratius o perfils de coberta d'interks, tot i que no es tracti 
d'edificis protegits. La solució proposada haura de tenir en compte no 
només l'efecte compositiu del rktol sobre el conjunt de l'edifici 
-comptant també els rktols ja existents-, sinó també sobre els edificis 
contigus i l'entorn. Caldra detallar acuradament els elements estructu- 
rals de recolzament, així com justificar tkcnicament la solidesa i 
seguretat del conjunt, en especial davant l'acci6 del vent. 

En edificis inclosos en conjunts catalogats no regulats segons 
l'article 6, entorn d'edificis catalogats i vies importants (annex 111), 
aquest tipus de rbtol no podra coexistir amb cap altre mitja ni suport 
que no estigui en la posició de q lan ta  baixa)). Per a la seva col- 
locació, caldra l'aprovació d'un projecte en les mateixes condicions 
que les establertes en aquest article 18 per a <<rktols en plantes pis 
sobre paraments de la faqanam. 

En el cas d'una paret mitgera, syexigir4 que la part consolidada 
com a facana es trobi adequadament tractada com a tal, i la resta 
-part no consolidada- degudament pintada o decorada; la seva col- 
locació sera compatible amb qualsevol altre suport publicitari. 

Article 19: Rbtols en faganes d'edi'cis: amb sortint sobre la via 
pública 
(mitja 1, suport III, situació B). 

Dins d'aquesta situació es distingeixen els següents supbsits: 

1. Rbtols sobre cossos sortints de faqana: 
Es regulen aquells rktols que, pel fet d'estar situa 

sortints de la propia facana, es consideren inclosos dins d'aquesta si- 
tuació: 

1.1 Sobre cossos sortints oberts: Sobre els ampits d'aquests 
cossos només s'admetran rktols de lletres o signes retallats sense 
fons o amb fons transparent -quan aquest fons sigui necessari- que 
ocupin com a maxim el 25 % de la seva superfície i no sobrepassin 
el seu perímetre, sempre que el cos sortint pertanyi a un local o 
dependkncia no destinada exclusivament a habitatge i que el rktol 
correspongui només a la denominació genkrica del local o establi- 
ment o de l'activitat que s'hi desenvolupi. 

No es permetra que amb aquests rktols es tapin baranes o 
elements arquitectonics dels cossos sortints que resultin de l'interks 
i s'adiran amb les seves formes, malgrat que l'edifici no figuri entre 
els protegits. El sortint del &tol respecte al pla de la barana o ampit 
no superar& la dimensió maxima de 10 cm. La col~locació de rktols 



en aquest supbsit és incompatible amb la preskncia de qualsevol 
altre suport publicitari disposat sobre el pla de fa~ana corresponent 
o en els seus buits arquitectbnics. 

En edificis inclosos en conjunts catalogats no regulats segons 
l'article 6 i en l'entorn d'edificis catalogats, per a la col~locació 
d'aquest tipus de rktols sera necessaria l'aprovació d'un projecte 
que consideri la seva incidkncia en el conjunt de la fa~ana tenint en 
compte tots els elements publicitaris que hi hagi. 

1.2 Sobre cossos sortints tancats o semitancats: Dintre dels 
buits arquitectbnics d'aquests cossos només s'admetran els rktols 
regulats en l'article 18-2 (a) i amb les condicions que s7hi establei- 
xen. Per a la col~locació de rktols sobre els ampits o baranes 
d'aquests cossos s'estari al que s'estableix a l'article 19-1.1, excepte 
en aquells edificis que estiguin situats en conjunts dels tipus 11, I11 i 
V (annex 11), en els quals no seran permesos. 

En qualsevol cas, la implantació d'aquest tipus de rktol s'estu- 
diara en un vroiecte unitari ver a tota la facana del local auk es 
tracti. 

2. Rkto~s amo S U I L ~ L  t:spt:culc uel p a  ut: lagana; 
Els rktols situats sobre una facana amb sortints mes grans que els 

tolerats en 17article 18 correspondran als anomenats rktols del tipus 
<<bandera>>, situats perpendicularment al pla de la fa~ana, i d'altres si- 
milars. 

Dins d'aquest supbsit es distingeixen les següents posicions: 

2.1 En planta baixa: a la fa~ana i als buits que hi hagi, només 
s'autoritzari aquest tipus de rktols amb un sortint mimim total de 
60 cm per carrers fins a 10 m d'amplada i de 70 cm per a les 
amplades superiors. Aquesta dimensió no podra ser ultrapassada, 
pel que fa al gruix, quan el rktol es situi' sobre la facana. Quan 
estigui dintre dels buits arquitectbnics, la seva projecció sobre la 
paret no en sobresortir& es construira a base de lletres o signes 
retallats sense cap fons, sustentats per una estructura lleugera i 
transparent; la seva superfície envoltant maxima no superara el 
30 % de la superfície del forat i la seva col~locació es resoldra segons 
un projecte unitari de tota la fa~ana del local, respectant-ne o 
posant en relleu la composició arquitectbnica. Els que s'instalh 
sobre el parament de la facana se'n separaran un mínim de 10 cm i la 
distancia entre el caire de la vorera i l'extrem més sortint dels rMols 
no sera en cap cas inferior a 60 cm. 

En tot cas, només s'admetra la col~locació d'una instalJaci6 
d'aquest tipus per local i haura d'haver-hi una distancia mínima de 
8 m entre dos rktols o instaLlacions consecutives. Se situaran de 
manera que la seva part inferior es trobi com a minim a una altura 
de 2,50 m sobre la vorera o el terreny de l'espai públic contigu i 
sense que la part superior sobresurti de l'altura maxima de la planta 



baixa. Quan el rktol o instal4aciÓ estigui situat sota un cos arqui- 
tectbnic sortint, la distancia entre ells sera com a minim igual a 
l'algada del rktol. 

No se'n permetra l'emplagament en els vbrtexs dels angles que 
formin els plans de la fagana, ni a 40 cm d'aquests punts i, en tot 
cas, a 1 m de la partió mitgera. 
- . . --  - . -  - -  . 
Per a la col.locaci6 d'aquest tipus de retols o instal4acions sera 

objecte d'especial valoració el resultat formal del conjunt format 
pels diversos suports publicitaris que coexisteixin en la fagana d'un 
mateix local, i podra ésser denegada la seva instal.lac 
llueixin. 

:ió quan la des- 

En edificis inclosos en Conjunts Catalogats no regulats per l'arti- 
cle 6, i en l'entorn d'edificis catalogats i en les zones classificades 
pel Pla General Metropolita com a Conservació del Casc Histbric 
(clau 12) i Conservació de l'Estructura Urbana i Edificatbria (clau 
15), quan la seva qualitat, disseny i harmonització amb la fagana i 
les del seu entorn ho facin admissible, excepcionalment s'hi podrh 
autoritzar la instal4ació de rktols del tipus que no tenen llum 
interior prbpia, sinó que la seva il.luminaci6, en cas d'existir, és 
resolta com una linía lluminosa o mitjangant llum incident provi- 
nent d'una font lluminosa accessbria d'escassa aparenga formal, 
condició que s'estableix també per a l'estructura de suport. La 
superfície total dels rbtols abanderan no ser& superior a 0,30 m2 per 
a les que s'instalh en carrers d'amplada inferior a 10 m, ni 0,42 m2 
per als que se situ'in en carrers d'amplada superior. Sera preceptiu, 
en aquest cas, l'informe de la Comissió Tbcnica Assessora de 
Publicitat, excepció feta d'aquells que senyalitzin establiments de- 
dicats a serveis d'interks públic. 

A les vies importants (annex 111), s'hi admetran rktols del tipus 
<<bandera>> semore aue estiguin resolts d'acord amb les característi- 

sortint maxim total de 60 cm per a carrers fins a 10 m d'ample i 
70 cm per a les amplades superiors -dimensions que el rktol no 
podra ultrapassar quant al seu gruix- únicament en els edificis 
destinats de manera exclusiva i total a un Ús altre que el d'habitatge, 
i quan els rbtols corresponguin només a la denominació genbrica de 
l'edifici, local o establiment, o de l'activitat que s'hi desenvolupi. 
Estaran separats un minim de 10 cm respecte del pla de la fagana i 
la distancia entre el caire de la vorera i l'extrem més sortint del rbtol 
no seri en cap cas inferior a 60 cm. Es situaran limitats superior- 
ment i inferiorment per sengles plans horitzontals tebrics, situats 
respectivament al nivell del terrat en el cas de coberta plana o al 
nivell d'arrencada del vessant de coberta en el cas que sigui inclinat, 
i al nivell de l'altura mínima del sostre de la planta baixa, segons la 
zona urbanística de la qual es tracti. 

Pel que fa a la seva composició i resultat formal, s'harmonitzaran 



amb la fagana de l'edifici en el qual se situen i no desmereixeran el seu 
entorn urbanístic i amb aquest fi seran de lletres retallades sense fons 
suportades per una estructura poc aparent. 

No s'admetrh aquest tipus de rbtol en edificis catalogats i en les 
zones classificades pel Pla General Metropolita com a Conservació 
del Casc Histbric (clau 12) i Conservació de 1'Estructura Urbana i 
Edificatbria (clau 15). 

quesines: 
lm a tals aquells elements sortints respecte del pla de 

la fagana situats sobre buits de la planta per a protegir-10s del sol o de 
la pluja, constniits amb estructura rígida i habitualment amb mate- 
rials duradors i lleugers. 

Als efectes d'aquesta Ordenanga, les marquesines, l'autoritzaci6 
de les quals a la planta baixa esta regulada amb caracter general per 
les Normes Urbanístiques vigents, s'han d'entendre com un element 
concret per si mateix en el qual només es podra autoritzar la col- 
locació d'un únic rbtol de lletres o signes retallats sense fons o bé 
pintats o buidats sobre les superfícies laterals perimetrals de la 
mateixa marquesina. Quan aquestes tinguin una amplaria o a l~ada  
superior a 60 cm, no s'autoritzara la seva utilització com a suport 
publicitari. En el cas que l'amplhria o l'algada sigui notablement 
inferior a 40 cm, els rbtols descrits es podran situar també perimetral- 
ment al damunt, o bé penjant i sense sobresortir del seu perímetre, 
sempre i quan l'algada total del conjunt format per la marquesina i el 
rbtol no superi els 60 cm i que la seva part mCs inferior estigui com a 
mínim a 2,5 m sobre el nivell de la vorera o espai públic contigu. En 
tot cas, la disposició de rbtols sobre una marquesina caldra que s'hi 
adapti harmbnicament, sense desmerbixer-la, i no ocultara els ele- 
ments estructurals o decoratius d'interb artístic que pugui tenir. La 
projecció d'aquest rbtol sobre la fagana no podrh sobresortir dels 
límits del buit arquitectbnic en el qual estigui situada la marque- 
sina. 

Per tal que no pugui resultar perjudicada la unitat de la fagana de 
la finca en la qual s'actua, aquest tipus de publicitat serh incompatible 
amb la presbncia d'una altra marquesina distinta d'aquesta o de 
tendals que continguin publicitat, així com de qualsevol tipus de 
rbtols específicament sortints sobre la fagana. 

Es considerara com a una situació excepcional la publicitat sobre 
aquelles marquesines que, pel fet de pertanyer a grans centres comer- 
cials, cinemes, teatres, etc. i en general a locals amb usos públics 
similars, puguin fer convenients solucions amb dimensions superiors 
a les regulades anteriorment, a causa del seu emplagament o de 
necessitats funcionals o compositives dels edificis o locals, sense que 
en cap cas no superin el doble de les dimensions abans assenyalades. 
En aquests casos sera preceptiu per a la seva autorització, Sinforme 



dels Serveis Municipals Competents i de la Comissió Tbcnica Asses- 
sora de Publicitat. 

Aquests tipus de publicitat no s'admetra en els edificis inclosos 
en els conjunts catalogats no regulats per l'article 6, en l'entorn dels 
edificis catalogats i en les zones classificades pel Pla General Metro- 
polita com a Conservació del Casc Histbric (clau 12) i Conservació de 
1'Estructura Urbana i Edificatbria (clau 15). 

4. En tendals: 
S'entén per tendal aquell element sortint respecte del pla de la 

faqana i adossat a ella, col4ocat per a protecció del sol o de la pluja, 
constitu'it per una estructura plegable revestida habitualment de lona 
o teixits similars. 

Els tendals en aquesta situació inclouran els emplaqats sobre les 
faqanes o paraments visibles des de la via pública d'edificis aillats, 
rodejats d'espais lliures d'edificació o jardins i, en tot cas, endarrerits 
.de l'alineació oficial de vialitat i de les partions mitgeres amb altres 
espais termeners. De la mateixa manera, en aquesta situació s'inclou- 
ran els tendals emplaqats en porxos, galeries i espais similars en els 
edificis constniits segons alineacions de vial o volumetria especifica, 
pero en tot cas sense que sobresurti cap dels seus elements, en cap 
punt, de l'alineació de vial o espai públic. 

Sobre aquests elements només s'admetra el missatge publicitari 
corresponent a la denominació genbrica o logotip de l'edifici, establi- 
ment o local de quk es tracti, imprbs directament sobre el teixit o bé 
adherit a ell mitjanqant materials sense gruix. 

No es permetra la instal.laci6 de tendals amb finalitat publicitaria 
en buits que tinguin per objecte la ventilació, la il~luminació o l'accés 
a dependkncies de locals destinades exclusivament a l'us d'habitatge. 

Només es permetra aquest tipus de publicitat sobre aquells 
tendals que per la seva grandhria, forma, color, textura i disposició, 
s'integrin en l'edifici en el qual estiguin incorporats, sense perjudicar- 
ne la composició genkrica ni la del seu entorn, ni alterar ni ocultar 
elements arquitectbnics o decoratius d'interbs. El resultat formal del 
cnniilnt de tendals instal.lats snhre nn edifici sers nhiecte d'esnecial ---- ---- -- -------- ---I--- ---- ---- - -- ------- ---- - - J - - - -  - -I,? ----- 
valoració quan els instaldats i/o els que pretenguin cotlocar-se cor- 
responguin a locals o dependbncies de distinta propietat o activitat, o 
bé quan responguin a formes, textures i colors diferents, no només 
quan als possibles efectes discordants entre ells, sinó també en una 
consideració global dels altres suports publicitaris amb els quals hagin 
de coexistir; en particular, seran incompatibles amb la presbncia de 
marquesines i de rktols especificament sortints del pla de fa~ana. 

En les plantes baixes, les barres tensores i altres elements de la 
instal.lació se situaran a una altura mínima sobre el nivell de la vorera 
o espai públic de 2,20 m sense que cap punt del tendal, serrells o 
laterals, s'alcin a menys de 2 m. El seu sortint o volada des del pla de 
la faqana on es recolzen no podra ser superior, en cap punt, a 



l'amplada de la vorera menys 60 cm ni tampoc podra sobrepassar 
l'amplada del buit que es cobreixi, amb una volada mkima de 3 m 
per als situats en les fa~anes que donen a la via pública i d'1,50 m pel 
que fa a faqanes que donen a altres partions de la parcella. L'altura 
sobre el terra, quan hagin de transitar vianants per sota del tendal, 
ser& com a mínim de 2,10 m i, quan hi hagin de circular vehicles, la 
dimensió funcional sera proporcionada als tipus de vehicles que 
habitualment circulin per aquell lloc. 

En les plantes pis dels edificis, s'admetrii aquest tipus de tendals 
amb un sortint que no sera superior ai maxim vermbs ver la normati- 
va urbanística per als cossos s' 
cap cas no s'autoritzaran tendal 
fa~ana que ostentin publicitat : 

ortints oberts & aquestes plantes. En 
Is sobre cossos sortints o sobre buits de 
i les baranes i ampits. 

En edificis inclosos en conjuu~s c;aLiuugars uu r~gurars  pcr I a1 LIGIG 

6, en l'entorn &edificis catalogats, en vies importants (annex 111) i en 
les zones classificades pel Pla General Metropolita com a Conservació 
del Casc Histbric (clau 12) i Conservació de l'Estructura Urbana i 
Edificatbria (clau 15), els tendals, a més de satisfer les condicions 
precedents, necessariament estaran situats dintre del perímetre dels 
forats arquitectbnics. Per a poder situar-10s en la part de la faqana 
corresponent a les plantes pis en els conjunts dels tipus 11, I11 i V 
(annex 111), sera necessaris la presentació d'un projecte global que 
consideri la disposició dels tendals en el conjunt de la faqana, el qual 
haura de ser preceptivament informat pels Serveis Municipals Com- 
petents i per la Comissió Tbcnica Assessora de la Publicitat. 

Article 20: R2tols en les parets mitgeres dels edificis 
(mitjh I ,  suport III, situacib C) 

les mateixes circumstincies i amb les mateixes limitacions que les 
establertes per a les cartelleres; s'autoritzarh en aquest cas un sortint de 
40 cm. Si existissin buits o finestres en la mitgera consolidada, hom 
s'atindra a criteris similars als previstos per a les fames a i'article 18. 

Article 21: R&tols a l'interior de solars 
(mitja I ,  suport III, situació D) 

No s'autoritzaran en cap cas. 

Article 22: R2tols en tanques definitives de finques 
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S'hi admetran nc 
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o amb fons transparent, sense sortint apreciable, en les mateixes 
condicions que s'assenyalen en l'article 18 per a les plantes baixes. 

A rt id  

S'hi admetran tot tipus de retols, sotmesos a les mateixes restnc- 
cions compositives d'ubicació i dimensions que s'han assenyalat per a 
les ca 

A part de les cartelleres publicitiries, no s'hi admetri altre rbtol 
que l'indicatiu de la raó i dades de l'obra, de dimensió no superior a 
4 x 3 m i subjecte a les mateixes restriccions compositives asse- 
nyalades per a les cartelleres en l'article 13 anterior. 

Aquest rktol haura de ser retirat en el moment d'acabament de 
I'obra 

Arti 

1. Els rktols situats directament en la via pública podran auto- 
ritzar-se excepcionalment quan tinguin per finalitat senyalitzar l'exis- 
tkncia o els accessos a serveis públics de l'Administració en tots els 
nivells i, quan resulti imprescindible, a establiments privats destinats 
a aparcaments, farmicies, clíniques, dispensaris i establiments simi- 
lars. 

La seva ubicació estarh sotmesa a l'informe del Consell Munici- 
pal del districte que correspongui, a les Unitats de Vialitat i Circula- 
ció, i el seu disseny a l'informe perceptiu de la unitat de Projectes 
Urbans, i, quan estiguin empla~ats en conjunts catalogats (annex 11) o 
en l'entorn d'edificis catalogats, al del servei competent en matbria de 
patrimoni monumental. 

Qualsevol altre element contenidor de publicitat situat directa- 
ment sobre la via pública es regulara per la normativa especifica 
corresponent al suport I (cartelleres) en la situació corresponent. 

2. Quan es tracti de rktols informatius, instal4ats en tanques de 
protecció d'obres que es desenvolupin en la via o espais públics, 
corresponents a les instalJacions o organismes que les promouen i/o a 
les empreses que les realitzen, es sotmetran a les regles següents: 





local, el seu sortint estarh limitat per la distancia mínima de 80 cm 
que ha de quedar entre la vorada de la vorera i el tendal. Aixb no 
obstant, podran imposar-se sortints menors en funci6 de les cir- 
cumstancies expressades en l'apartat a) anterior. 

e) Els pilars o pals de recolzament hauran de tenir un diametre 
mhxim, segons el cas, de 10 cm i hauran de situar-se de manera que 
no dificultin el transit rodat i de vianants, ni li siguin cap perill. 

f) Les barres tensores i altres elements de la installació se 
situaran a una altura mínima sobre el nivell de la vorera de 2,50 m 
sense que cap punt del tendal, serrells o laterals s'alcin a menys de 
2,20 m sobre Sesmentat nivell. 

g) Seran objecte d'especial valoració la forma, els materials i els 
colors del tendal i dels seus suports, en especial quan en la mateixa 
finca o en d'altres situades en el mateix front d'illa existeixin 
instaldacions del mateix tipus, i en tot cas hauran de complir les 
especificacions establertes en l'article 19-4 per a la publicitat en 
tendals. 

4. De manera discrecional es podrh autoritzar l'emplacament 
directe sobre les voreres i espais públics de tendals per a protegir 
vetlladors i terrasses de bars, restaurants i establiments similars. 

La llicbncia per a aquest tipus d'instal4ació publicitaris s'atorgari 
pel mateix procediment i estara sotmesa a les mateixes condicions que 
l'atorgada per a l'ocupaci6 de la via pública per a la instal4ació prin- 
cipal. 

Les condicions per a la seva instalJaci6 seran similars a les 
indicades en el número anterior i per a l'atorgament caldra disposar 
de la llickncia d'us o d'activitat corresponent, quan aquesta sigui ne- 
cessaria. 

5. En tots els casos de SAdministraciÓ podra exigir el dipbsit 
&un aval o fianca que garanteixi la reparació dels paviments, voreres, 
vorades, arbrat i elements de mobiliari urba possiblement afectats per 
a la col~locaci6 del rktol, i la seva cancel.laci6 s'efectuara quan, un cop 
retirat el rbtol, es comprovi que els elements citats s'han refet o bC es 
troben en el seu estat inicial. 

Article 26: Rbtols en elements de mobiliari urbB 
(mitj& 1, suport III, situació I) 

Els rbtols sobre elements de mobiliari urba s'admetran en les 
mateixes circumstancies que les assenyalades a l'article 14 referent a 
cartelleres en la mateixa situacib. 

En aquesta mateixa situaci6 es troben els tendals empla~ats sobre 
elements de mobiliari urba, com marquesines de protecci6 en parades 
d'autobús i transports públics, quioscs de venda de diaris, flors, 



begudes, taquilles i similars, com a complement funcional d'aquestes 
instal4acions. 

La llicbncia s'atorgarh conjuntament amb la corresponent a l'ele- 
ment de mobiliari urba de qui3 es tra Pe 
aquella i sotmesa a condicions simi1 

w n  els mrssaLges yuv~r~r~izns que es ~ ~ I I I I ~ S L G I I  rrrryslrrrja~l~ re- 
lleus o aavats en els materials utlitzats en el revestiment de les 

les 

Article 28: 

Els missatges publicitaris difosos mitjan~ant aquestes suports en 
totes les situacions en qub s'admeten hauran de sotmetre's a les regles 
generals següents: 

a) El missatge publicitari correspondrh només a la denominació 
generica de l'edifici, establiment o local del qual es tracti, o de 
l'activitat o activitats que s'hi desenvolupin. 

b) El color, textura i forma no hauran de trencar la composició 
general de l'edifici, fa~ana o elements sobre els quals apareixi, ni 
produir efectes discordants, estranys o ridículs sobre aquests ele- 
ments i l'entorn; serii objecte d'especial valoració el resultat formal 
del conjunt quan coexisteixi amb d'altres missatges difosos mitjan- 
 ant el mateix o diferents suports. 

c) La implantació d'aquests tipus de suports publicitaris no 
haurh de significar la destrucció o ocultació d'elements arquitectb- 
nics d'interks o significatius de l'edifici o construcció, fins i tot quan 
aquest no estigui protegit. 

d) La utilització d'aquest sistema publicitari sera incompatible 
amb qualsevol altre suport publicitari, llevat dels regulats en l'arti- 
cle 18 d'aquesta Ordenan~a. 

e) En els edificis inclosos en els conjunts catalogats no regulats 
segons l'article 6b i en l'entorn d'edificis catalogats, per a la col- 
locació d'aquest tipus de publicitat caldra l'aprovació d'un pro- 
jecte que en consideri la seva incidhncia en el conjunt de la fa~ana 
tenint en compte les característiques dels rbtols permesos ja exis- 
tents. 



Capítol V. Publicitat mitangant plaques o escuts 
(miGii 1, suport 5) 

Article 29: 

Placa o escut: Rktols de dimensions normalment redu'ides, de 
materials nobles o de reconeguda durada com aliatges metUcs,  pedres 
artificials o naturals, etc., indicatius de dependkncies públiques, institu- 
cions privades, societats decoratives o similars, denominació d'un 
edifici, o d'un establiment, raó social d'una empresa, o activitat 
professional que s'hi desenvolupa, així com els que sense ajustar-se 
estrictament a la tipologia descrita, anuncien el caracter histbrico- 
artístic d'un edifici o les activitats culturals que s'hi realitzen. 

Article 30: 

Els missatges publicitaris difosos per mitja d'aquests suports en 
totes les situacions que s'admeten, se sotmetran a les regles següents: 

a) Quan se situ'in als buits de les faganes de plantes baixes o 
pisos, no obstaculitzaran l'accés, les il.luminacions i ventilacions de 
les dependkncies o locals a quk corresponguin. 

b) Pel que fa a la seva disposició, sortint i altres característiques, 
hom s'atindra al que s'estableix a l'article 18 per als rktols, sense 
perjudici de les limitacions especifiques inherents o propies del 
material que conformi aquest tipus de suport i de la seva funció. 

Arti ' - -  
En eairicis inclosos en els conjunts catalogats no regulats segons 

l'article 6 i en 17entorn d'edificis catalogats, aquest tipus de suport 
podra ésser situat en planta baixa en els paraments contigus als buits 
arquitectbnics sense ultrapassar en algada la de la llinda del forat -o 
l'arrancada de l'arc en el seu cas-, col.locat en funció de les caracterís- 
tiques arquitecthniques, decoratives, morfolbgiques i cromatiques del 
parament, i enquadrables en un perímetre envoltant assimilat a un 
rectangle regular mínim, tangent per tots els extrems a la placa o 
escut, el qual tindra una superfície mk ima  de 0,25 m2. 

Capítol VI. Publicitat mitjangant objectes 

Article 32: 

Objectes i figures: Són aquells suports en els quals el missatge 
publicitari es materialitza mitjangant figures o objectes corporis amb 
inscripcions o sense. 



Article 33: 

R2gim general: Independentment de les condicions particulars 
per a cada situació, s'aplicaran amb caracter general als objectes 
publicitaris i en totes les situacions les limitacions següents: 

a) Els motius o figures, aixi com el seu color i forma, no 
introduiran efectes discordants, estranys, ridículs o de mal gust en 
l'entorn on es situ'in. 

b) La documentació necessaria per al tr&mit de la llichncia 
detallara l'estructura de suport de l'objecte o figura, aixi com el 
tipus d'ancoratge que haurh d'assegurar la solidesa del conjunt. 

Article 34: 

La utilització d'aquest sistema publicitari sera incompatible amb 
qualsevol altre llevat dels regulats en l'article 18 d'aquesta Ordenan~a. 

En els edificis inclosos en els conjunts catalogats no regulats 
segons l'article 6 i en l'entorn d'edificis catalogats, per a la col~locació 
d'aquest tipus de publicitat ser& necessaria l'aprovació d'un projecte 
que consideri la seva incidbncia en el conjunt de la fa~ana i tingui en 
compte les característiques dels rbtols permesos ja existents. 

Article 35: En parets mitgeres d'edificis 
(mitjd 1, suport Kl, situació C) 

S'admetrh la publicitat mitjan~ant objectes i figures planes o 
corpbries en parets o murs mitgers no consolidats dels edificis en les 
mateixes condicions i amb subjecció a similars restriccions que les 
assenyalades a l'article 11 per a les cartelleres en aquesta situació, 
excepte pel que fa al sortint maxim, el qual s'estableix en 0,50 m en el 
present cas. 

Article 36. A l'interior de solars 
(mitjd 1, suport Kl, situacid D) 

No s'hi autoritzar& en cap cas. 

Article 3 7: En tanques de solars 
(mitja I ,  suport VI, situació F) 

La publicitat mitjan~ant objectes o figures col~locats sobre les 
tanques de solars s'autoritzaran amb subjecci6 a les mateixes limita- 
cions establertes a l'article 12 per a les cartelleres en situació similar. 



Article 38: En tanques de protecció d'obres 
(mitjd 1, suport VI, situació G) 

S'hi autoritzar& d'acord amb all6 establert a l'article 13 per a les 
cartelleres en la mateixa situació. 

Municipal del Districte que correspongui i el seu disseny a l'informe 
preceptiu de la Unitat de Projectes Urbans i, quan estiguin emplaqats 
en conjunts Catalogats (annex 11) o en l'entorn d'edificis catalogats, al 
del Servei Competent en matbria de patrimoni monumental. 

Article 40: Sobre cartelleres 

S'admetran objectes o figures, corporis o plans, situats sobre les 
cartelleres o sobre la seva superfície amb subjecció a les regles se- 
güents: 

a) Els objectes col.locats per sobre de les cartelleres no supera- 
ran l'altura maxima $1 m sobre el marc i no ocuparan més $113 de 
la longitud de la cartellera. 

b) Els col.locats sobre la seva superfície no podran sobresortir 
de l'alineació de vial o espai públic, i no ocuparan més d'un 20 % de 
la superfície de la cartellera. 

c) Els elements de suport i estructurals d'aquests objectes i el 
seu ancoratge a la cartellera es disposaran de tal manera que es 
garanteixin la seguretat i resistkncia necessaries per tal d'evitar que 
caiguin sobre la via pública i resisteixin bé l'acció del vent. 

d) La il4uminació d'objectes o figures situades sobre cartelleres, 
quan es resolgui mitjanqant llums exteriors, se sotmetra a les 
mateixes restriccions que s'han assenyalat per a la il.luminaci6 de 
cartelleres, pel que fa a la disposició i sortint dels aparells. 

Capítol VII. Publicitat mitjan~ant banderes, banderoles, pancartes i 
lones 
(mitjii 1, suport VII) 

Article 41: 

Banderes, banderoles o pancartes: S6n aquells suports publicitaris 
en els quals el missatge es materialitza sobre tela o material d'escassa 



consistbncia i durada i es presenta normalment unit pels extrems o a 
un pilar col4ocat amb aquesta finalitat o bé a elements sortints de 
I'edificació o del mobiliari urb& 

Les banderes representatives dels diferents pai'sos, estats, organis- 
mes oficials, institucions públiques nacionals i internacionals, partits 
polítics, associacions, coldegis professionals, centres culturals i religio- 
sos, clubs recreatius i esportius i similars no es consideraran com a 
publicitat i, en conseqübncia, no hauran de sotmetre's a all6 que es 
disposa en aquesta Ordenan~a. Quan per raó de la seva instal.lació 
tbcnica de suport puguin tenir caracter d'elements fixos, s'assimilaran 
als rbtols del tipus bandera; quan sobresurtin respecte del pla de la 
fagana, i si estan col4ocats paral4elament al pla, s'assimilaran a les 
cartelleres publicitaries, i en conseqübncia els seran d'aplicació les 
regulacions pertinents. 

Els altres supbsits hauran d'acomodar-se a les disposicions d'a- 
quest capítol. 

Article 42: En facanes d1edi$cis sense sortint sobre la via pública 
(mitjd 1, suport VII, situacib A). 

La col~locació de banderes, banderoles i pancartes amb objectius 
publicitaris podra fer-se en les plantes pis dels edificis i construccions, 
quan elles i els citats elements de sustentació no sobresurtin de 
l'alineació del vial o espai públic, d'acord amb les regles següents: 

a) El missatge publicitari haurh de correspondre a la difusió de 
les activitats que, amb caracter circumstancial, peribdic o estacio- 
nal, es desenvolupin en l'edifici i, per tant, a la llicbncia es farA 
constar expressament el període per al qual es concedeix. 

b) La instal4ació tindra la solidesa necessaria per evitar la 
caiguda sobre la via pública i no ocultara elements arquitectbnics 
d'interb o significatius, malgrat que l'edifici no sigui protegit. 

c) Les dependbncies i locals de l'edifici hauran d7Csser dedicats, 
en la totalitat, a algun dels següents usos: comercial, industrial, 
esportiu o recreatiu, i residencial, excepte en els supbsits als quals es 
refereix i'apartat següent. 

d) En els edificis en con ts, perd no completa- 
ment ocupats, s'admetran les que tinguin per objecte anunciar la 
venda o lloguer dels seus locals, qualsevol que sigui la destinació. 

Aquestes instal4acions s'autoritzaran pel termini maxim d'un 
any, que es comptara des de la finalització de les obres. 

e) No hauran de perjudicar o restringir i'accés i la ventilació 
dels buits arquitectbnics, quan s'hi situ'in, excepte en els casos 
assenyalats en l'apartat anterior. 

f) Sobre terrats o cobertes &edificis s'autoritzarh aquest tipus de 
suport en aquesta situació, si ells mateixos i els elements de 
sustentació no sobresurten del pla ideal de la alineació de fa~anes i 



sempre que l'altura de la instal4ació no sigui superior a 1,80 m 
sobre el nivell del terrat o cobertura. Quan es tracti de banderes, 
l'altura mixima a la qual es podri arribar sera de 4,50 m. S'obser- 
varan les regles a), b), c), d) anteriors. 

Article 43: En faganes d'edificis amb sortint sobre la via pública 
(mitja 1, suport VII, situació B). 

Quan les banderes, banderoles o pancartes, o els seus elements de 
sustentació sobresurtin de l'alineació del vial o espai públic, només 
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 a més, haura . de . .  garantir-se que tant els suports, com els 
lguin en oneiar, ueriudicar l'ar- 
xrbi 

Article 44: En parets mitgeres d'edificis 
(mitja 1, suport VI., situació C). 

No s'autoritzaran en cap cas. 

Article 45: En tanques de solars 
(mitja 1, suport VII, sScScuubcv /. 

S'admetran aquests suports en tanques de closa de solars, sotme- 
sos a les mateixes restriccions que les establertes per a les cartelleres 
en l'article 12 i, a més a més de les regles a), b), c), d) de l'article 42. 

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 13. En aquest cas, perb, s'admetra que sobresur- 
ti del pla de la tanca només la tela o material que constitueix la lona 
de protecció, sense que en cap cas el sortint no superi 1 m mesurat des 
del pla de la facana i que l'extrem inferior se situi' a una altura sobre el 
nivell de la vorera o espai superior a 3 m. 

Quan es tracti de lones o malles de protecció i seguretat que 
continguin publicitat, instal.lades sobre tanques i10 bastides durant el 
transcurs de les tasques d'enderrocament, construcció o rehabilitació 
d'edificis, conceptualment es consideraran incloses en aquest article. 
Pel que fa a les possibilitats d'instal.laci6, condicions d'ubicació i 
permankncia, hom s'atindra a allb que es disposa per a les cartelleres 



publicitaries en l'article 13 anterior, sense que puguin coexistir amb 
aquestes Últimes en un mateix emplacament. 

Aquest tipus de publicitat podra installar-se també a les tanques 
de protecció quan les obres siguin estrictament de neteja o restauració 
de la facana. El termini per a la permanbncia d'aquest suport en la 
situació expressada ser&, com a maxim de sis mesos, pero quan la 
finca en trnhi en els emnlacaments relacionats a l'article 10.1 estara 

La instaklacio a'aquesrs suports putxiciraris en aquesta situacio 
s'autoritzara d'acord amb all6 que disposen els articles 50, 5 1 i 52 de 
l'ordenanca municipal de neteja, o amb les disposicions relatives a 
aquesta matkria que estiguin vigents en el moment de la seva aplica- 
ció concreta. 

Article 48: En elements de mobiliari urba 
(mitja 1, suport VII, situació I) 

La instal.laci6 d'aquest suport publicitari en aquesta situació 
s'autoritzara en condicions similars a les assenyalades per a cartelleres 
a l'article 14. 

Capítol VIII. Publicitat mitjanqant grans r6tols lluminosos 

Article 49: Grans r2tols lluminosos 

Són elements de grandaria superior, amb altura igual a 3 m, 
dotats de llum prbpia, tals com tubs de neó, lampades d'incandesckn- 
cia o similars, recolzats sobre una estructura calada disposada amb 
una finalitat exclusivament publicitaris. 

El missatge pot tenir qualsevol forma d'expressió, ésser fix o 
dotat de moviment, i els efectes lluminosos podran ésser estatics o 

que contingui seran retallats, sense fons, i estaran recolzats sobre 
una estructura metatlica calada. 

b) S'adequaran a allb que es disposa en Sordenanca municipal 
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sobre instal4acions lluminoses particulars i a totes les disposicions, 
reglaments i normes que siguin aplicadores a aquest tipus d'instal- 
lacions. 

c) No s'admetrh que causin molbsties als ocupants de l'edifici 
on s'instalh i als dels contigus amb vibracions, sorolls i enlluerna- 
ment, i a aquests efectes hom s'atindrh a les disposicions aplicables 
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disseny dels elements de sustentació i el seu ancoratge sobre l'edifi- 
ci. També ha de quedar certificada de manera fefaent la solidesa del 
conjunt, en especial davant l'acci6 del vent. 

e) No s'admetrii que amb aquestes instaLlacions es destrueixin o 
s'ocultin elements arquitecthnics d'interks o significatius de I'edifi- 
ci, a pesar que no sigui especialment protegit. 

f )  Des del punt de vista compositiu, els motius i figures, així 
com el color i la forma dels diferents elements, no produiran efectes 
discordants, estranys, ridículs o de mal gust en l'edifici en el qual se 
situ'in aquestes instal.lacions, sobre els contigus i a l'entorn des d'on 
es vegin. 

Tots aquests aspectes seran objecte d'especial valoraci6. 
La solució proposada haura d'estar perfectament integrada en la 

composició de l'edifici i a aquest efecte sera perceptiu per a la seva 
autoritzaci6 l'informe dels Serveis Tbcnics de casos excepcionals, el 
de la Comissió Tkcnica Assessora de Publicitat. 

L'estructura metalka de su~or t  i els elements auxiliars de la 
instal.lació es dissenyaran i situaran de la manera que resulti menys 
perceptible, i es pintaran amb colors que garanteixin I'adient mime- 
tisme sobre el fons on es retallin. 

sos en els conjunts catalogats no regulats per I article o i en I entorn . 
d'edificis catalogats. 

Article 51: A les faqanes dels edi$cis 
(mitja 1, suport V711, situacions A i B) 

S'admetran aquestes instal4acions únicament sobre les cobertes o 
terrats plans dels edificis l'altura dels quals sigui igual o superior a 
9,15 m, sense limitacions pel que fa a l'ús de les seves dependkncies i 
sempre que s'emplacin de cara a vies o places de 25 o mCs metres 
d'amplada. 

Com a excepció al que es disposa a l'article anterior, s'autoritza- 
ran sobre les cobertes d'edificis que, complint amb els requisits 
indicats, s'emplacin de cara a la Plaga de Catalunya, la Plaga Univer- 
sitat i Plaga Francesc Mac& 



Aquestes instal.lacions, a més a més de complir les condicions 
generals aue s'exuressen a l'article 50, s'aiustaran a les redes següents: 
.d , " - - 

a) S'admetra nomCs una installació d'aquest tipus per edifici. 

b) L'altura total del rbtol no sera superior a la meitat de l'altura 
de l'edifici sobre el cua1 s7instal.li, ni en cap cas superior a 10 m. 

rents del rbtol lluminós, sense comptar els elements estructurals de 
recolzament i la superfície total del rbtol, no ser& superior al límit 

u supenicie tota ael retol a s  erectes aapncaclo aels antenors 
percentatges ser& la superfície del menor polígon convex en quk pugui 
inscriure's el conjunt de signes, llegendes, lletres, símbols, dibuixos, 
anagrames, orles, sanefes i línies d'emmarcament (annex IV). 

d) Se situaran paral4els als plans de la fa~ana  o als elements 
+Anm;nc 0;+110+0 o n h r a  10 r-nhaAe n a n c a  o n h r a c n & r  ln+nralmnn+ A n l S  
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edificis amb subjecció a les condicions generals assenyalades en 

lel l'article 5 1. En aquest cas s'acceptara un sortint maxim de-0,40 m d 
pla de la mitgera. 

No existirh limitació -. - pel que fa a l'ocupació de la superfície de la 
mitgera no consolidada com a tal, pero en cap cas no es tolerara que 
sobresurti del seu perímetre. 

Els grans rbtols lluminosos en aquesta situació podran ser total- 
ment opacs, pero no es toleraran instal4acions d'aquest tipus coexis- 
tint amb cartelleres col.locades en la tanca provisional de closa del 
solar contigu a la mitgera. 

n U p " 1 C U  1, 11, 111' 71, . AI, '\A, 1\11, 11111, O I C U U L O  O U U I U  U L L  "UULUIU, 
estacionat o en marxa. La publicitat sonora o acústica des de vehicles, 
se sotmetrh a les restriccions imposades per a aquest mitja. 



Article 54: R2gim general 

a) La publicitat mitjanqant vehicles que circulin per la via 
pública o hi estiguin estacionats queda prohibida amb carhcter ge- 
neral. 

Queden exceptuats els vehicles de la mateixa empresa que exhi- 
beixin llegendes, grafismes, pictogrames, dibuixos, emblemes, ana- 
grames, etc, sobre la carrosseria, referents al nom, o raó social de 
l'empresa o de l'activitat exercida. 

b) La publicitat realitzada per vehicles de transport públic de 
passatgers s'ajustari a les disposicions que s': 
ment a la concessió, i es reuniran les condiciol 
que s'hi determinin. 

lssenyalin expressa- 
ns i característiques 

c) La publicitat megafbnica realitzada des de vehicles es regula- 
rA pel que es preveu per a aquest mitja. 

Capítol X. Publicitat mitjanqant projeccions fixes o animades. 

Article 55. Projeccions fixes o animades. 

Són els suports publicitaris en els quals el missatge es materialitza 
mitjanqant la projecció, sobre una pantalla de instatlada per a aquest 
fi, d'imatges, grafismes, dibuixos, fixos o animats. 

S'inclou en aquest suport tota la publicitat basada en la projecció, 
directa o per transparkncia, sobre una pantalla, de pel4icules i diaposi- 
tives quecontinguin missatges publicitaris. 

Article 56. R2gim general 

Podri realitzar-se conforme a les normes següents: 

a) La pantalla podri coldocar-se sobre parets mitgeres, tanques 
de solars i tanques de protecció d'obres. 
h\ 1.m nmtalles se simeditaran. nel aue fa a situacici. dimen- , I - -. -- - --- - - - - -= - -- - -- - -- , - - -- - - -- - - - - - - - -- - - - 7 

sions i disposició, a les prescripcions assenyalades per les cartelleres 
als articles 9 i 55, segons la situació en qub es trobin. 

c) L'activitat no ha de produir molksties als ocupants de l'edifici 
o als situats a l'entorn, amb sorolls o vibracions dels aparells de 
projecció o per enlluernament. A aquests efectes, s'estara a les 
disposicions aplicables en la matkria. Tampoc no s'autoritzaran les 
que produeixin efectes discordants, estranys o de mal gust en l'en- 
torn. 

d) Quan la projecció d'imatges vagi acompanyada d'efectes 
sonors, d'acord amb el que es disposa en aquesta Ordenan~a, 



aquesta activitat complementhria es regularh per les disposicions 
-nClp.-ae+e o n ~ ~ k l ; c ; + ~ +  grr:rt;rq n rnnnvo  

Són els suports publicitaris en els quals el missatge, sigui quina 
sigui la seva forma d'expressió, es materialitza mitjangant efectes 
basats en la llum, diferents de la projecció, tals com pantalles gegants 
de vídeo, raigs laser, hologrames, rktols electrbnics. etc. 

Article 58. R2gim general 

La publicitat mitjangant les noves tkniques electrbniques podrh 
desenvolupar-se d'acord amb les prescripcions generals d'aquesta 
Ordenanga previ informe de la Comissió Tkcnica Assessora de Publi- 
citat. 

a) Quan els calgui pantalla o un altre element similar per 
produir els efectes lluminosos, aquells elements es projectaran, 
pel que fa a la situació, dimensions i la resta de característi- 
ques, d'acord amb el que s'ha assenyalat per a les cartelleres i rb- 
tols. 

b) Quan es desenvolupin en l'interior de solars, les pantalles i la 
resta d'elements necessaris se situaran ocupant el volum virtual 
edificable en la parcebla, segons la seva qualificació urbanística. En 
el cas que aquesta qualificació determini la inedificabilitat de la 
finca, la solució estara determinada per les preexistbncies i pels 
parimetres aplicables a les zones contigües edificables, sense perju- 
dici que la llickncia s'atorgui amb carhcter provisional, d'acord amb 
allb previst en l'article 6 de les Normes Urbanístiques del Pla 
General Metropoliti. 

En tot cas, el solar haurh d'estar lliure d'edificacions, net i tancat, 
d'acord amb all6 que es preveu en la normativa aplicable. 

Si per necessitats tkcniques degudament justificades calguessin 
dimensions o sortints mCs grans, o fos inviable el compliment de les 
condicions imposades es consideraran en cada supbsit les limita- 
cions que s'hagin d'aplicar, amb l'informe previ dels Serveis Tkc- 
nics competents i el favorable de la Comissi6 Tkcnica Assessora de 
Publicitat. 

c) Els equips de reproducció, enginys electrbnics o mecinics 
necessaris per produir aquestes activitats i altres elements se situa- 
ran de tal manera que no causin molksties, ni siguin un perill per als 
vianants, els ocupants de l'immoble o immobles contigus, i a 



aquests efectes, s'estarh a a116 que disposin les normatives aplica- 
bles en la matkria. 

d) No s'admetra que aquest tipus d'activitat publicithria provo- 
qui efectes distorsionats a l'entorn, ni tampoc extravagants, discor- 
dants o de mal gust. 

e) Si l'activitat publicithria mitjanqant aquest suport va 
acompanyada d'efectes sonors, aquesta activitat complementhria es 
regularh per les disposicions referents a la publicitat acústica o so- 
nora. 

Capítol XII. Repartiment individualitzat de propaganda escrita i de 
mostres i objectes. 

Article 59. Repartiment individualitzat de propaganda o de mostres i 
objectes 

Difusió del missatge publicitari en aquests casos es basa en el 
repartiment manual o individualitzat a la via pública, o directament a 
domicili de fulls volants, pasquins o similars, o bé d'objectes o 
mostres de productes, de manera gratu'ita. 

Article 60. 

El repartiment individualitzat de propaganda escrita i de mostres 
i objectes amb carhcter gratu'it s'acomodarh a les disposicions generals 
d'aquesta Ordenanqa i en especial a all6 assenyalat a l'article corres- 
ponent i se supeditarh a més al que es preveu a l'ordenanqa municipal 
de neteja i totes les altres disposicions que la regulin. 

Aquest tipus de repartiment de propaganda nomes s'autoritzarh 
per tal que es realitzi davant del local que s'anuncia, el qual es 
responsabilitzarh de mantenir netes de propaganda les voreres i 
cal~ades de l'entorn visual publicitari. Per a la concessió de l'oportuna 
llicbncia, SAdministraciÓ podrh exigir el dipbsit d'un aval o f ian~a  
que garanteixi el compliment d'aquesta condició. 

Capítol XIII. Publicitat sonora 

Article 61. Publicitat sonora 

Aquest suport comprbn el cas en qub el missatge publicitari 
pretengui difondre's de manera que sigui copsat pel públic pel sentit 
de l'o'ida. Comprbn tant els missatges publicitaris produ'its directa- 



ment, o per reproducció de la veu humana, com el so d'instruments 
musicals o d'altres aparells mecanics o electrbnics. 

Article 62. R2girn general 

La publicitat acústica, sigui oral o musical, megafbnica o no, 
s'ajustara a les dispo 

b) La potbncia dels altaveus no podra excedir en cap moment el 
nivell sonor de 3 sobre el soroll de fons ambiental, mesurat en la 
zona de vas de vianants i a l'interior del local habitat mCs proper al 
focus sonor. 

c) En tot cas hom s'atindrh a all6 que es disposa sobre la 
matbria en l'ordenanqa Municipal sobre contamina& per agents 
físics, o qualsevol disposició vigent que afecta aquesta activitat. 

Capítol XIV. Publicitat ahria 

Article 63. Globus estatics i dirigibles. Avions 

S'entendran inclosos en aquest concepte els missatges publicitaris 
que, materialitzats mitjanqant algun dels suports descrits, es situen o 
difonen des #aparells n artefactes autosustentats en l'aire. fixos (com 
els globus estatics) o n 

Article 64. 

inqant avions i globus di 
)sicions generals d'aquesta 
LI-- -- L- - - L x ~ -  I n r  

I ~residbncia-del 
. 307 de 24 de 
ria). 

La publicitat mitji rigibles o estatics 
s'acomodarit a les dispc Ordenanqa i a les 
normes superiors aplicables en aquesta uaiclla pecret  del 13 d'a~ost 
de 1964, BOE núm. 28 1 de 7 d'octubre i ordre de h 
Govern de 20 de desembre de 1965, BOE num 
desembre, reguladors de la propaganda comercial ab 

Pel que fa als globus estatics o captius, tan sols se n'admetrh la 
instal.laci6 a l'interior de solars, de manera que els elements de 
sustentació i ancoratge, així com el mateix globus, no ultrapassin el 
perímetre de la finca. 

El projecte que acompanyar& la petició contindra una descripció 
detallada de la instal.laci6, el seu emplaqament, l'ombra que fa, el 
sistema d'ancoratge, elements que garantiran la inamobilitat de l'apa- 
rell, i haura de justificar la deguda fortalesa del conjunt, en especial 
per a resistir l'acció del vent. 

Per a la concessió d'aquests tipus de llicbncies ser& preceptiu 



l'informe de la Unitat de Projectes Urbans o serveis tkcnics que 
tinguin encarregada la responsabilitat en aquesta matkria. 

Les llickncies es concediran per a un termini determinat no 
superior als 30 dies, que es fara constar expressament en la llickncia, 
transcorregut el qual la instal4ació completa haura de ser retirada. 
Qualsevol termini superior necessitara un informe de la Comissió 
Tkcnica Assessora de Publicitat. 

Altres disposicions 

Article 65. Publicitat en periol 

Tot el que pertany a publicitat en els períodes electorals es 
regulara per Decret d'Alcaldia sense perjudici d'alli, que pugui estar 
establert per normes de superior rang. 

Article 66. Publicitat en festes populars 

1. L'Alcaldia podra adoptar les disposicions especials que consi- 
deri oportunes per regular la publicitat durant les festes populars, de 
tal manera que causi els menors inconvenients als interessos dels 
ciutadans. En tot cas, l'entitat interessada haura de retirar els ele- 
ments publicitaris subsistents, un cop acabat el període festiu; i en cas 
de no fer-ho en el termini de 10 dies, previ l'oportú requeriment, ho 
faran els Serveis Municipals a costa del titular de la publicitat. 

2. Durant el període de festes populars i tradicionals dels barris, 
I'Alcaldia podra autoritzar excepcionalment la col~locació, en els llocs 
públics que assenyalin, de banderes, banderoles i pancartes anuncia- 
dores dels actes propis dels indicats festeigs o amb propaganda que 
s'hi refereixi. En aquests casos, a més a més d'allb que es disposa als 
articles 50, 51 i 52 de les Ordenances Municipals de Neteja, s'aplica- 
ran les normes següents: 

a) En la sol.licitud de Ilichcia s'haura d'expressar el contingut 
de la pancarta, l'emplagament que es pretén, l'al~ada mínima sobre 
I'algada en qu6 s'hagi de situar, el suport alla on s'haura de fixar i el 
sistema de subjecció que tindra. 

b) Les pancartes s'hauran de coldocar de manera que no pertor- 
bin la lliure circulació de vianants i vehicles, ni puguin ocasionar 
danys a persones, la via pública, arbres o instaLlacions. 

La part inferior de la pancarta en tota la seva extensió no podrit 
quedar situada a menys de 5 m d'algada sobre la calgada. 

c) ' ~ a  sol.licitud ser& objecte d'informe per part del Consell 
Municipal de Districte corresponent a l'emplagament. 



d) Si se sol.licitCs la col.locacid de pancartes suspeses dels fanals, 
caldrh acreditar que ho seran en condicions tals que garanteixin, al 
parer de l'Administraci6 municipal, que no podran causar cap 
dany. 

Títol segon. De les llicbncies i les concessions 

Article 67. Necessitat de la llic2ncia 

1. Serh necesshria l'obtencid de la llictncia municipal prkvia 
per al desenvolupa d'activitats publicithries regulades en aquesta 
Ordenan~a, amb les excepcions que s'indiquen en el número se- 
güent i les que en casos especials pugui determinar 1'Alcaldia. 

2. No necessitaran llickncia municipal, excepte quan aquesta 
sigui obligatbria, segons el que es disposa en 1'Ordenanc;a sobre 
instal.lacions lluminoses particulars o pel fet d'estar en les situa- 
cions compreses en l'article 6-2: 

a) Les plaques i escuts indicatius de dependkncies públiques, 
seus de representacions oficials estrangeres, hospitals, clíniques i 
disnensaris. activitats nrofessinnals i similars. cn1,lncades snhre 

centres culturals, religiosos, esportius, polítics, collegis professio- 
nals i centres amb activitats similars. 

c) Els anuncis col.locats a l'interior de portes, vitrines o 
aparadors d'establiments comercials, que es limitin a indicar els 
horaris en qub estan oberts al públic, preus dels articles en venda, 
els motius d'un possible tancament temporal, de trasllat, liquida- 
cions o rebaixes i altres similars, sempre amb carhcter circums- 
tancial. 

d) Els que es limitin a indicar les situacions de venda o 
lloguer d'un immoble de nova construccid, col.locats en aquest 
edifici durant un any, a comptar des de l'acabament de les 
obres. 

Article 68. Requisits per a la petició, tramitació i concessió de 1lici.n- 
cies per a les instal~lacions i activitats publicitdries 

Les llickncies s'atorgaran d'acord amb el següent procediment: 
1. Hauran de ser sol4icitades per les persones naturals o jurídi- 



ques per a la propaganda de les activitats prbpies en els bCns que 
posseeixin o, si s'escau, per aghncies de publicitat inscrites en el 
Registre General corresponent. 

a) La documentació que acreairi que amp la propaganda no 
s'incorre en cap de les prohibicions assenyalades a l'article 6 
d'aquesta Ordenan~a. 

b) La documentació fotogrifica, grifica i escrita que expressi 
clarament l'empla~ament i el lloc de col~locacid, relacionant-10 amb 
l'alineació de vial, perímetre de la finca i situació en ella; descripció 
de l'entorn dins el qual s'implanta; la grandaria, forma, materials, 
colors i altres característiques del suport publicitari, així com el 
contingut del missatge o informació que pretén difondre. 

Aquest darrer punt no sera aplicable a la propaganda política 
durant els períodes electorals, la qual s'haura d'ajustar a alld que 
preveuen les disposicions generals. 

3. En particular, quan es tracti de cartelleres, la documentació 
que caldri aportar és l'assenyalada amb caracter general en aquest 
apartat, amb les seqüents precisions: 

3.1 El plinol d'empla~ament es presentara per duplicat, a escala 
11500, degudament orientat, amb el perímetre de la finca o finques 
grafiat, amb les edificacions i altres elements existents; s'hi asse- 
nyalar& la distancia de la instal.laci6 a la cantonada o xamfri més 
prdxim, l'amplada del carrer o carrers i la seva relació amb els im- 
mediats. 

3.2 Croquis per duplicat a escala no menor d'11100 i acotat, de 
les característiques de la instaLlaci6, amb la relació dels diferents 
elements que la constitueixen, fins i tot els de suport i ancoratge 
amb vistes de cara, secció i planta, totes elles referides a les 
alineacions i rasants oficials i reals dels vials, també cal concretar 
els materials, qualitats, textures i colors que s'utilitzaran en la 
construcció d'aquests elements. 

3.3 Dues fotografies de format 18x24 cm del lloc i entorn on es 
vol installar aquests suports publicitaris, en les quals s'aprecii' 
clarament el conjunt i es vegi que la instal.lació no impedeix la visió 
d'arbres o arees enjardinades públiques o privades; perspectives 
urbanes o paisatgístiques típiques, tradicionals o d'interhs, edificis 
o conjunts arquitectbnics protegits. 

Sobre les fotografies s'assenyalaran, mitjanqant el muntatge ade- 
quat, els requadres de les cartelleres i els elements complementa- 
ris. 

3.4 Declaració o compromís de mantenir la instal4ació en per- 
fectes condicions de seguretat, estabilitat i ornament, així com la de 



. . - -. 
la tanca del solar i element 
ris segons aquesta Ordenan 

s complementaris, quan siguin obhgato- 
[Ca. 

4. Les solkituds es formularan en cada cas en I-impres on cia^ 
corresponent, dirigit a l'Alcaldia i signat per l'interessat o per la 
persona que legalment el representi, amb les indicacions següents: 

4.1 Nom, cognoms, domicili, circumstancies personals, dades 
del DNI, qualitat en qub actua el qui ho signa (quan ho faci per repre- 
sentació). 

4.2 Noms, cognoms, domicili, circumstancies personals, dades 
del DNI de l'interessat, quan es tracti de persones físiques; raó social, 
domicili, dades d'inscripció en el corresponent registre públic, i si 
s'escau, número d'identificació fiscal, quan el sol4icitant sigui persona 
jurídica. 

4.3 Situació, superfície i pertinen~a de la finca o classe d'activi- 
tat, obra o instal.laci6 per a la qual és solkitada la llicbncia. Lloc i da- 
ta. 

5. La solkitud de llicbncia es presentara en el Registre General 
de l'Ajuntament, anira acompanyada de la documetació prbvia, d'a- 
cord amb al10 que s'estableix a l'article 29 de les Ordenances Metro- 
politanes d'Edificació, sense perjudici de la que s'exigeix en les 
Ordenances Fiscals vigents i en aquesta mateixa Ordenan~a de Publi- 
citat. 

6. Les solkituds seran sotmeses a informe dels Serveis Tbcnics 
Municipals corresponents i, si s'escau, a la Comissió Tbcnica Assesso- 
ra de Publicitat. 

7. En les llicbncies s'expressara el termini per al qual s'atorguen. 
En el cas particular de les cartelleres i grans rbtols lluminosos, el 

termini maxim per al qual s'atorgaran les llicbncies serri de quatre 
anys, i hauran d'ésser renovades en acabar el termini per a possibilitar 
la seva permanbncia. 

8. L'Ajuntament podra exigir, quan ho cregui convenient, la 
col~locació d'una placa numerada en un lloc visible de la instal.lació 
publicitaris. La placa expressara la informació que s'estableixi amb 
caracter general o segons les distintes modalitats i que a aquest efecte 
lliurarh 1'Administració Municipal. 

En particular s'estableix amb caracter obligatori per a la publici- 
tat mitjan~ant cartelleres, la fixació d'una d'una placa en un lloc 
visible, en la qual s'indiqui l'empresa enunciadora, el número d'expe- 
dient de llicbncia de llidncia de la installació i la data de concessió. 

9. No es podran concedir a precari, d'acord amb el que preveu 
l'article 58.2 de la Llei del Sol, llicbncies per a activitats publicitaries o 



informatives en situacions no autoritzades expressament per aquesta 
Ordenanga. 

L'Ajuntament podrh exigir, per a la concessi6 de llicbncies de les 
activitats publicitdries que a judici dels Serveis Tbcnics presentin 
algun risc o perill, la formalització prbvia d'una asseguranga de 
responsabilitat civil que cobreixi els danys a tercers que poguessin 
ocasionar-se, i amb una durada que coincideixi amb l'activitat que es 
desenvoluparh. 

Així mateix, I'Administracio podrh exigir el dipbsit d'una fianga 
o aval que garanteixi el recanvi o restauració dels elements de la 
urbanització que a parer dels Serveis Tbcnics poguessin quedar afec- 
tats, o bé per a cobrir els despeses de neteja subsidiaris de la via i 
espais públics, quan es tracti de determinades activitats publicithries 
que puguin causar-hi danys. 

La cancel~lació s'efectuard un cop s'hagi acabat l'activitat i s'ha- 
gin retirat completament tots els elements, i serh tramitada pel 
procediment general previst a aquest efecte a l'article 54 de les 
Ordenances Metropolitanes d'Edificaci6. 

Article 70. Publicitat en sd ,  ediJicis i instal.lacions de domini rnunici- 
pal 

1. Les activitats publicitaries sobre o des d'edificis, install.lacions 
i altres propietats municipals i sobre o des de la via pública i elements 
de mobiliari urba, només podran autoritzar-se mitjangant una conces- 
si6 sotmesa a les disposicions dels articles 32 i següents de I'Ordenanga 
sobre utilització de Béns d'ús Públic Municipal, als Plecs de Condi- 
cions que la regeixin i a alli, que s'estableix en aquesta Ordenan~a. 

S'admetra que els elements de mobiliari urbh destinats a prestar 
serveis públics, en les vies o espais públics de la ciutat, puguin servir 
de recolzament als suports publicitaris assenyalats en aquesta Orde- 
nanga, en les condicions establertes als articles 26 i 27. 

Els plecs d'acord amb els quals es concedeixin les esmentades 
installacions en la via pública, determinaran, a més a més de les 
dimensions, llocs en quk s'hagin d'instalJar i altres condicions que en 
cada cas s'escaiguin, els percentatges a reserva d'espai que hauran de 
quedar a disposició de I'Ajuntament per als avisos o anuncis que 
consideri convenients. 

Article 71. Conservacid d'instal4acions publicitaries 

Els titulars de les llicbncies i de les concessions s'encarregaran que 



el material publicitari i els seus elements de sustentació es mantinguin 
en perfecte estat de seguretat i conservació. 

En cas contrari, d'acord amb el que assenyala l'ordenanqa de 
Neteja vigent se suposarh que el propietari els considera com a residu 
i, d'acord amb el procediment establert en aquella Ordenanqa, podran 
ésser retirats pels serveis municipals corresponents. 

Article 72. Instal.lacions publicitdries lluminoses 

Les activitats publicithries que, qualsevol que sigui la manera 
d'autoritzaci6, s'hagin de desenvolupar mitjanqant instal.lacions llu- 
minoses, s'hauran a més a més de sotmetre a les condicions expressa- 
des a l'ordenan~a Municipal sobre 1nstal.lacions Lluminoses Particu- 
lars. 

Article 73. Retirada d'anuncis sense llictncia 

Els titulars dels suports publicitaris, en possessi6 de la correspo- 
nent llicbncia, podran retirar els anuncis que s'instalh sense el seu 
consentiment, sense perjudici que puguin denunciar els fets a l'Ajun- 
tament. 

Article 74. Rtgim sancionador 

1. L'incompliment dels preceptes d'aquesta Ordenan~a seran 
sancionats amb multa de la quantitat autoritzada per les lleis, sense 
perjudici de l'adopci6 de les mesures que s'escaiguin a fi i efecte de 
restablir la legalitat infringida. Tals mesures podran consistir, segons 
la naturalesa de la infracció, en: 

a) Suspensi6 de les llic&ncies obtingudes. 

b) Ordenar les rectificacions necesshries en les obres i instal- 
lacions realitzades. 

c) Disposar l'enderrocament de les constniides indegudament, o 
retirada parcial o completa de les instal.lacions, segons el cas. 

d) El precintament de les installacions realitzades, amb infrac- 
ci6 de l'ordenanqa. 

e) Qualsevol altre de caire anhleg, prevista en la legislació vi- 
gent. 

2. La imposici6 de sancions o multes es graduarA d'acord amb 
la gravetat de la infracció, el perjudici causat als interessos generals, el 
benefici obtingut i altres circumstancies que tinguin relaci6 amb el fet 
sancionat. 



Les multes s'impulsaran prbvia audikncia dels interessats i l'in- 
compliment de l'ordre de retirada total o parcial de la instal.laci6 
portara a la imposició de multes successives. 

Article 75. Responsabilitat derivada de les infraccions d'aquesta Or- 
denanca 

De la infracció d esta Ordenan~a, en seran 
responsables solidaria 

a) En primer lloc, l'empresa publicitaria, o bé la persona física o 
jurídica que hagués disposat la col~locació de l'anunci, sense prbvia 
llickncia o concessió, o amb infracció de les condicions que s'hi 
estableixin o dels preceptes de la present Ordenan~a. 

b) El propietari del terreny, immoble o concessionari de la 
instal.lació on els anuncis han estat col4ocats. 

Article 76. Termini de retirada i actuació subsididria 

Les ordres de desmantellament o retirada de cartelleres, rktols i 
altres instal4acions similars hauran de ser complertes per les empreses 
publicitaries en el termini maxim de 48 hores. En cas d'incompli- 
ment, procediran a retirar-les els serveis municipals a costa de les 
empreses infractores, les quals hauran de pagar les despeses correspo- 
nents a l'execució subsidiaris, a més de pagar les sancions. 

L'ordre de retirada, quan no es disposi de llicbncia, ser6 indepen- 
dent de l'ordre de legalització, de manera que ser& immediatament 
efectiva, mentre no estigui legalitzada la instal.laci6. 

Article 77. Activitats i instal.lacions publicitdries en sbls o béns de 
domini ptiblic municipal sense Ilic2,ncia o concessió. 

Les instal4acions publicithries sense llickncia o concessió des de o 
sobre s61 d'ús o domini públic municipal no necessitaran el previ 
requeriment al responsable de la instal.laci6, i seran retirades per 
lYAjuntament, amb repercussió de les despeses a I'interessat, a mCs de 
la imposició de les sancions que corresponguin. 

Disposicions transitbries 

Transitbria la .  

Les instal4acions publicithries que a l'entrada en vigor d'aquesta 
Ordenan~a no tinguin llicbncia o que tenint-ne no s'ajustin a les seves 



Les multes s'impulsaran prkvia audikncia dels interessats i l'in- 
compliment de l'ordre de retirada total o parcial de la instal.laci6 
portara a la imposició de multes successives. 

Article 75. Responsabilitat derivada de les infraccions d'aquesta Or- 
denanca 

De la infracció d'a116 que disposa aquesta Ordenanca, en seran 
responsables solidhriament: 

a) En primer lloc, l'empresa publicithria, o bé la persona física o 
jurídica que hagués disposat la col~locació de l'anunci, sense prkvia 
llickncia o concessió, o amb infracció de les condicions que s'hi 
estableixin o dels preceptes de la present Ordenan~a. 

b) El propietari del terreny, immoble o concessionari de la 
instal4ació on els anuncis han estat col4ocats. 

Article 76. Termini de retirada i actuacib subsidihria 

Les ordres de desmantellament o retirada de cartelleres, rktols i 
altres instal.lacions similars hauran de ser complertes per les empreses 
publicitaries en el termini maxim de 48 hores. En cas d'incompli- 
ment, procediran a retirar-les els serveis municipals a costa de les 
empreses infractores, les quals hauran de pagar les despeses correspo- 
nents a l'execució subsidihria, a mes de pagar les sancions. 

L'ordre de retirada, quan no es disposi de llicbncia, serh indepen- 
dent de l'ordre de legalització, de manera que sera immediatament 
efectiva, mentre no estigui legalitzada la instal.lació. 

Article 77. Activitats i instal.lacions publicitdries en sbls o béns de 
domini públic municipal sense llic2ncia o concessib. 

Les instal.lacions publicithries sense llickncia o concessió des de o 
sobre sbl d'ús o domini públic municipal no necessitaran el previ 
requeriment al responsable de la instal.laci6, i seran retirades per 
I'Ajuntament, amb repercussió de les despeses a l'interessat, a mes de 
la imposició de les sancions que corresponguin. 

Disposicions transitbries 

Transitbria la .  

Les instal.lacions publicithries que a l'entrada en vigor d'aquesta 
Ordenanca no tinguin llickncia o que tenint-ne no s'ajustin a les seves 



Transitbria 3a. Grans r2tols lluminosos 

Per a aquest tipus d'instal-lacions les situacions i els terminis 
seran els mateixos que els establerts en la transitbria anterior. Aquests 
terminis podran prorrogar-se amb I'informe favorable previ de la 
Comissió Thcnica Assessora de Publicitat. 

Quan es refereixin a emplaqaments que no es trobin en edificis 
catalogats, conjunts protegits (annex 11) o vies importants (annex 111), 
només hauran &adaptar-se en les situacions anteriors previstes a 
I'apartat a) de la Transitdria anterior. 

Transitbria 4. Cartelleres 

L'adaptació de les cartelleres a la present Ordenanca seguir& les 
regles següents: 

a) Les instal.lacions en monuments histbrico-artístics, edificis 
catalogats i el seu entorn, plans especials, temples, cementiris i 



L 

ulcencia nagi esrar convauaaaa, la 1nsraI.lacio s enrenara a rors els 
efectes inclosa en el supbsit tractat en la disposició transitbria la., i 
per tant haura d'ésser desmuntada o adaptada a les noves disposi- 
cions, segons el cas, en el termini de dos mesos a partir d'aquell 
primer termini de sis mesos. 

Segona. 

Els propietaris d'establiments comercials que tinguin a les f a~a -  
nes rbtols indicatius de l'activitat que realitzen, la denominació 
genkrica de restabliment o raó social, i que comptant amb llicbncia i 
ajustant-se a les seves prescripcions no s'adeqiiin a les disposicions 
d'aquesta Ordenan~a, quan així ho acordi 1'Administració per a 
actuacions especifiques en edificis catalogats o en carrers determinats 
hauran d'adaptar-s'hi en un termini maxim de cinc mesos. En aquest 
cas tindran dret a les bonificacions parcials de l'arbitri sobre la 
radicació, sempre que les modificacions o substitucions de suports es 
realitzin efectivament en aquest període. 

En el cas que no hagin estat requerits per ]'Administració, tindran 
un termini de quatre anys per ajustar-se a la present Ordenan~a. 

Disposicions finals 

1. L'atorgament de les llicbncies previstes en aquesta Ordenan~a 
mai no eximira de l'obtenció d'aquelles llicbncies que s'exigeixin per 



al desenvolupament d'activitats en els béns de domini públic, d'acord 
amb i'ordenanga corresponent, les disposicions de la qual sempre 
prevaldran sobre les d'aquesta Ordenan~a. 

2. En el moment en qub s'assigni als Districtes la competbncia 
per a i'atorgament d'un o diversos tipus de llicbncies regulades per la 
present Ordenan~a, haurh d'establir-se el procediment a seguir en el 
mateix acte d'assignacid. 

3. En el termini d'un any l'Ajuntament establira una relació- 
inventari d'instal.lacions publicitaries existents a l'entrada en vigor 
d'aquesta Ordenan~a, encara que no s'ajustin a les prescripcions que 
s'hi contenen, i que, situades en edificis o conjunts catalogats pels seus 
valors compositius, típics, tradicionals o histbrics, els Cs reconegut un 
interbs artístic que determina la convenibncia de la seva conservació i 
permanbncia. També proposara, si s'escau, la inclusid en el cataleg 
amb el f i  de preservar-les. 

Queda derogada Sordenanca de Publicitat vigent des del 10 de 
novembre de 1979. 
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Milans, Carrer de 
Palau, Pla del 
Pi, Placa del 



Picasso, Passeig de (tram Pg. de Pujades-Av. Marqub de I'Argentera. 
Pbrtics.) 

Santa Maria, Placa de (inclbs del c. de les Caputxes) 
Sant Honorat, Carrer de 
Sant Jaume, Placa de 
Sant Josep Oriol, Plaga de 
Seca, sector del Carrer de la (limitat pels carrers: de les Mosques, de la 

Seca, de la Cirera, dels Flassaders. Ambdues faganes) 
Universitat Industrial (limitat pels carrers: del Rosselló, del Comte 

&Urgell i de Paris) 

Tipus III 

Banca, Passatge de la 
Basses de Sant pere, Carrer de les 
Boqueria, Carrer de la 
Carders, Carrer dels 
Cotoners, Carrer dels 
CrGdit, Passatge del 
Ferran, Carrer de 
Jaume I, Carrer de 
Neu de Sant Cugat, Carrer de la 
Notariat, Carrer del 
Princesa, Carrer de la 
Sant Josep, Placa de (Pbrtics) 

Tipus IV 

Muralles romanes, sector de les (limitat pels carrers: de la Palla, dels 
Banys Nous, d'Avinyó4 d'En Gignas, d'Angel Baixeras, del Sotsti- 
nent Navarro, Pl. de l'Angel, Pl. Ramon Berenguer el Gran, c. de la 
Tapineria, Av. de la Catedral, Pl. Nova. Ambdues facanes.) 

Rambla, la 
Santa Maria, sector de (limitat pels carrers: del Consolat de Mar, dels 

Canvis Vells, dels Canvis Nous, de Plegamans, dels Abaixadors, de 
I'Argenteria, del Brosoli, dels Banys Vells, de Sant Antoni dels 
Sombrerers, dels Sombrerers, Plta. de Montcada, c. de la Vidrieria, 
Pl. de les Olles, Pla del Palau, c. del C 
canes.) 

Tibidabo, Avinguda del 

:onsolat de Mar. Ambdues fa- 

Tipus V 

Eixample Cerda, sector de 1' (limitat pels carrers: Av. uiagonal, rg. de 
Gracia, c. de Cbrsega, Pg. de Sant Joan, c. de Trafalgar, Pl. 



Annex 111. Relació de vies importants 

Adrih, Plaga d' 
Ali Bei, Carrer d' (del comengament al Pg. de Sant Joan) 
+mple, Carrer 
Angel, Plaga de 1' 
Antoni López, Plaga d' 
Antoni Maura, Plaga d' 
Aragó, Carrer d' (del carrer del Comte &Urgell a Plaga de Pablo 

Neruda) 
Aragó, Passatge d' 
Arcs, Carrer dels 
Aribau, Carrer d' 
Augusta, Via 
Ausih Marc, Carrer d' (del comengament al Pg. de Sant Joan) 
Bailkn, Carrer de (del comengament al carrer de Cbrsega) 
Balmes, Carrer de 
Batlló, Passatge de 
Berenguer el Gran, Plaga de 
Bergara, Carrer de 
Bisbe Catalh, Carrer del 
Bisbe Urquinaona, Plaga del 
Bonanova, Passeig de la 
Bonanova, Plaga de 
Boqueria, Carrer de la 
Bruc, Carrer de la 
Buenos Aires, Carrer de (del carrer del Comte &Urgell al final) 
Camps Elisis, Passatge dels 
Canuda, Carrer de la 
Carles I, Passeig de (de la Gran Via de les Corts Catalanes a Plaga de 

Pablo Neruda) 
Carles 111, Gran Via de 
Caputxins, Passatge dels 
Carme, Carrer del 
Casanova, Carrer de 
Casp, Carrer de (del comengament al Pg. de Sant Joan) 
Catalunya, Plaga de 
Catalunya, Rambla de 
Catedral, Avinguda de la 
Colom, Passeig de (del comengament a 17Avinguda del Paratlel) 
Comtal, Carrer 
Comte &Urgell, Carrer del 
Concepció, Passatge de la 
Consell de Cent, Carrer del (carrer del Comte #Urgell al Pg. de Sant 

Joan) 
Cbrsega, Carrer de (del carrer del Comte d'Urgell al Pg. de Sant Joan) 
Corts Catalanes, Gran Via de les (del carrer de Mbxic a la Plaga de les 

Glbries Catalanes) 





Mandri, Carrer de 
Mare de Déu de la Pau, Plaqa de la 
Marina, Carrer de (de YAvinguda 1 
Marqubs de I'Argentera, Avinguda ( 

Méndez Núñez, Carrer de (del carrer ae r raIalgar a la Konaa ae >ant 
Pere) 

MCndez Vigo, Passatge de 
Mercader, Passatge de 
Mercat, Passatge del 
Mercb, Passatge de la 
Molina, Plaqa de 
Mossbn Jacint Verdaguer, Plaqa de 
Muntaner, Carrer de 
Nou de la Rambla, Carrer (del comenqament a 17Avinguda del Paral- 

lel) 
Nova, Plaqa ! 
Orient, P l a ~ a  de li 
Paraldel, Avinguda del 
París, Carrer de (del carrer del Comte #Ur! 
Pau Casals, Avinguda de 
Pau Claris, Carrer de 
Pedralbes, Avinguda de 
Pedralbes, P la~a  de 
Pelai, Carrer de 
Permanyer, Passatge de 
Pes de la Palla, Plaqa del 
Picasso, Passeig de 
Pintor Fortuny, Carrer del (de la Rar 
Pius XII, Plaqa de 
Pla, Passatge del 
Portaferriss?, Carrer de la 
Portal de l'Angel, Avinguda del 
Portal de la Pau, Plaqa del 
Prat de la Riba, Plaqa de 
Príncep #Astúries, Avinguda del 
Princesa, Carrer de la 
Provenca, Carrer de (del carrer del Comte #Urgell al Pg. de Sant 

Joan) 
Rambla, La 
Reina Elisenda de Montcada, Passeig de la 
Reina Maria Cristina, Plaqa de la 
Rivadeneyra, Carrer de 
Roger de Llúria, Carrer de 
Roma, Avinguda de 
Rossell6, Carrer del (del carrer del Comte #Urgell al Pg. de Sant 

Joan) 
Sagrada Família, P la~a  de la 
Sant Antoni Abat, Carrer de 



Sant Antoni, Ronda de 
Sant Gervasi, Passeig de 
Sant Gregori Taumaturg, Placa de 
Sant Jaume, Placa de 
Sant Joan, Passeig de 
Sant Pau, Carrer de 
Sant Pau, Ronda de 
Sant Pere Mes Alt, Carrer de 
Sant Pere, Ronda de 
Santa Anna, Carrer de 
Saragossa, Carrer (del comencament fins a la R 

tre) 
Sarril, Avinguda de (del comen~ament fins a 1' 
Sarria, P la~a  de 
Sepulveda, Carrer de (del carrer del Comte d'L 
Tamarit, Carrer de (del carrer del Comte &Urgell tins al final) 
Tarragona, Carrer de 
Teatre, Placa del 
Tetuan, Placa de 
Tibidabo, Avinguda del 
Trafalgar, Carrer de 
Universitat, Placa de la 
Universitat, Ronda de la 
Val&ncia, Carrer de (del carrer del Comte #Urgell fins al Pg. de Sant 

Joan) 
Villarroel, Carrer de 
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COLLECCI~ ORDENANCES I """' ' " """'"" 

nbient i la Qualitat de P 

Volums publicats 
1 .  Ordenances de la Neteja (catala) 
2. Ordenances sobre la Protecció de 1% 'ida 

(catala-castella) 
3. Ordenances Fiscals 1984 (catala) 
4. Ordenanca de Galeries i Centres PF.-'- J ' A 7 :  

& - - : A  l - - ~ - 1 1  - - - ~ _ 1 1 1 \  

5. Ordenanzas Fiscales 1984 (castelli 
6 .  Ordenanzas Industriales (castella) 
7. Servei d1ExtinciÓ d'lncendis i Sa lv~  

de R2gim Interior (catali-castella) 
8. Ordenanca Fiscal de Mercats (separata ae les uraenances rzscals 1984, 

catala-castelli) 
9. Ordenanca sobre Modificació dels Articles de les Ordenances Municipals 

que regulen la imposició de mu 
10. Ordenanca sobre Publicitat (cat 
1 1. Ordenanca de Policia de la Via 
12. Ordenances Industrials (catali-c 
13. Ordenanzas de la Limpieza (ca 
14. Ordenances Fiscals 1985 (catal-, 
15. Ordenanzas Fiscales 1985 (castella) 
16. Ordenanca sobre els Aliments i els Establiments Alimentaris 

(catali-castella) 
.17. Ordenances Fiscals 1986 (catali) 
18. Ordenanca de les instal.lacions i Activitats Publicitciries (catal&castelli) 
19. Ordenances Fiscals 1987 (catala) 
2 1. Normes Reguladores de 1'OrganitzaciÓ dels Districtes i de la Participació 

Ciutadana (catala-castelld) 

ltes (catala-castella) 
.ala-castella) 
Pública (catala-castelli) 
:astelli) 
stellh) 
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