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ORDENANCA SOBRE PUBLICITAT 





1: Normes generals 

Article 1:  

1. La present Ordenanca té per objecte regular les condicions a 
que s'haurh de subjectar la publicitat installada, efectuada o perceptible 
en el domini públic municipal. 

2. A efectes d'aquesta Ordenanca, s'entén per publicitat aquella 
acció encaminada a difondre entre el públic el coneixement de l'exis- 
thc ia  d'una activitat política, sindical, cultural, professional, esportiva, 
economica o de productes i serveis que s'ofereixin al consum. 

3. En l'aspecte tributan la publicitat regulada en aquesta nor- 
mativa s'ajustarh al disposat en les corresponents Ordenances fiscals. 

Article 2:  

La publicitat en la via pública es considerara, segons els casos, 
d'ús comú especial o d'ús privatiu, segons es determina en lYOrdenanca 
sobre utilització dels béns d'ús públic municipal. 

Article 3: 

L'activitat publicithria podrh realitzar-se mitjancant alguns dels 
següents medis : 

1. C~~locació  de rktols, cartells o plaques en les facanes, portes 
o tendals d'edificis o establiments. 

2. Utilització de cartelleres publicithries installades en: 

a) Ilo~cs especialment autontzats a aquest fi per 1'Ajuntament; 

b) facanes, parets o terrats dels immobles de propietat privada; 

c)  tancats de protecció en obres particulars i de tancaments de 
solars; 

4 tancats de protecció installats en obres públiques; 

e)  edificis o altres construccions municipals de servei públic. 



3. Utilització d'installacions de la via ~ública destinades a la 
prestació d'algun servei públic, sols en els supbsits que determina l'ar- 
ticle 17,l. 

4. Vehicles portadors de cartelleres o anuncis. 

5 .  Projeccions fixes o animades visibles des de la via pública. 

6. Anuncis en quioscos de venda de diaris o begudes. 

7. Repartiment personal s individualitzat de propaganda escrita. 

8. Oral o megafbnica. 

No es permetran activitats publicitaries de qualsevol tipus en els 
següents llocs: 

a) sobre o des dels edificis qualificats com a monuments histbrico- 
artístics i en els inclosos en el Cathleg del Patrimoni arquitectbnic 
histbrico-artístic de la ciutat, salvant els que amb carhcter res- 
tringit s'autoritzin amb informe previ favorable dels serveis tkcnics 
competents en la materia, i que tinguin per objecte la coElocació 
de retols o plaques que pretenguin difondre el carhcter histbrico- 
artístic de l'edifici o les activitats culturals que s'hi realitzin; 

6 )  sobre o des dels temples, cementiris, estitues, monuments, 
fonts, edificis i recintes annexos destinats pel planejament urba- 
nístic per a equipaments, dotacions i serveis públics; 

c) sobre o des dels edificis existents en els diversos tipus de 
conjunts o perímetres urbans classificats per l'ordenanca sobre 
protecció del Patrimoni arquitectbnic i histbrico-artístic; 

d) en les «Arees» compreses en plans especials dels continguts 
en els articles 10 i següents de la Llei sobre Rkgim del Sb1 i Or- 
denació urbana, excepte en el cas que es donin les ~o~ndicions i 
els requisits que en els esmentats plans s'estableixin; 

e) en els llocs cn pugui perjudicar o comprometre el trhnsit 
rodat o la seguretat del vianant; 

f) en aquelles «Arees» o sectors que puguin impedir o dificultar 
la contemplació dels edificis o conjunts enumerats en els apartats 
anteriors [a) i c)] o quan la seva instal.lació perjudiqui les pers- 
pectives urbanístiques sobre els tancats de les finques enjardina- 
des destinades pel planejament per a parcs i jardins; 

g) en els paviments de les calcades i voravies o vo,rades; i en els 
terrenys adquirits o cedits per a vies o espais lliures públics; 

h) suspesos sobre la calcada de les vies públiques ni  que sigui 
parcialment, sense perjudici d'allb que preveu el parhgraf 3 de 
l'article 6; 



i) amb elements sustentats o repenjats en arbres, fanals, semh- 
fors o altres installacions de servei públic, excepte el que preveu \ 

l'article 6, 3 i el que autoritza l'article 17; 

j )  en els Llocs que limitin la claror o les vistes dels ocupants d'al- 
gun immoble o bé ocasionin mol2sties als veins; 

k )  en les zones de servitud i afecció de carreteres, ccnforme als 
articles 75 i 136,3 del Reglament general de Carreteres de 8 de 
febrer de 1977, i 

1) en aquelles zones o espais on les disposicions especials ho 
prohibeixin de forma expresa. 

Article 5: 

1. Queda prohibit en la via pública: 

a) el Ilanpment de propaganda escrita; 

b) la publicitat que utilitzi la persona humana amb la sola fina- 
litat de ser suport material del missatge o instrumei~t de captació 
de l'atenció. 

2. La publicitat acústica haurii de limitar-se als horaris oficials 
del comerc o als especialment autoritzatc en cada cas; i la potencia dels 
altaveus no podrh ésser superior a la que es fixi per 1'Autoritat muni- 
cipal en funció de la zona on es desenvolupi. 

Article 6: 

1. L'Alcaldia, escoltades les respectives Juntes Municipals de 
Districte, podrd fixar, amb carhcter general, zones o llocs determi- 
nats de la ciutat on es limiti totalment o parcialment l'exercici d'acti- 
vitats publicith-ies, encara que fos de les autoritzades en aquesta Or- 
denanca. 

2. Sense perjudici del que disposen, en el seu cas, normes de 
jerarquia superior, l'Alcaldia podrd dictar les disposicions especials que 
consideri oportunes per facilitar la propaganda en les eleccions a chr- 
recs públics, de forma que causin els menors inconvenients als interessos 
ciutadans. En tots els casos cada candidatura estar2 obligada a retirar els 
elements publicitaris subsistents un cop acabat el període electoral; de 
no fer-ho en el termini de 10 dies, ho faran els serveis municipals, previ 
l'oportú requeriment, a carrec de la candidatura. 

3. Derogat per l'ordenanca de Neteja de 18 de marc de 1982 i 
de 2 de julio1 de 1983; vigent: 18 d'octubre de 1983. 



Article 7: 

1. No s'autoritzaran en cap cas aquelles activitats publicithries 
que pel seu objecte, forma o contingut siguin contrhries a les lleis. 

2. Tampoc no s'autoritzaran: 

Ir. La col.locació de retols, cartells 43 plaques que, per llur forma, 
color, dibuix o inscripcions, puguin induir a confusió amb els senyals 
reglamentaris de transit, que impedeixin la seva visibilitat o que 
produeixin enlluernament als conductors de vehicles. 

2n. Els anuncis reflexibles. 

3r. Els constituits per materials combustibles en zones forestals 
o de vegetació abundant. 

Article 8: 

1. Serh necesskia l'obtenció de llicencia previa municipal per al 
desenvolupament de les activitats esmentades en els números 1, 2, 4, 
5, 7 i 8 de l'article 3 d'aquesta Ordenanca. 

2. No caldrh l'esmentada llicencia, excepte en els casos en que 
sigui obligatoria de conformitat amb allb que disposa l'ordenanca so- 
bre installacions lluminoses particulars, a: 

a) les plaques indicatives de dependendes públiques, centres 
d'ensenyament, hospitals, clíniques, dispensaris, farmhcies o insti- 
tucions benefiques o activitats professionals, collocades sobre les 
portes d'accés o a tocar; 

b)  els anuncis collocats en les portes, vitrines o aparado,rs d'es- 
tabliments comercials, limitats a indicar els horaris en que es 
trobin oberts al públic, preus dels articles oferts, els motius del 
seu tancament temporal, de trasllat, liquidacions 43 rebaixes i d'al- 
tres similars; 

c )  els que es limitin a indicar la situació de venda o lloguer d'un 
immoble. 

Article 9: 

Les Ilicencies s'atorgaran d'acord amb les disposicions dels arti- 
cles 12 i segiients de l'ordenanca sobre utilització de béns d'ús públic 
municipal, i les que s'indiquen a continuació: 

1. S'hauran de sollicitar per les persones naturals o jurídiques 
per a la propaganda de les seves activitats en els béns que posseeixin o, 
en el seu cas, per Agencies de Publicitat inscrites en el Registre gene- 
ral corresponent. 

2. Amb la sollicitud haurh d'adjuntar-se: 





2. La concessió per a l'explotació dels esmentats mitjans publi- 
citaris podrd comprendre només la utilització dels que hagués instal3at 
l'Ajnntament o també la seva construcció o installació i en aquest cas 
hauran de revertir al Municipi un cop finalitzada la concessió. 

Article 14: 

Els rktols o cartells a les facanes, parets mitgeres i tancats a que 
es refereix el número 2 de l'article 3 no podran fixar-se directament 
sobre els esmentats elements constructius. Es farh mitjancant suports 
exteriors o cartelleres on consti el nom o raó social de l'empresa pro- 
pietaria. 

Article 15: 

Els titulars de les cartelleres en els casos dels dos anteriors arti- 
cles podran retirar els anuncis que es fixin sense el seu consentiment i 
sense perjudici que puguin denunciar els fets a 1'Ajuntament a efectes 
del dispcsat en l'article 22. 

Article 16: 

Els anuncis en edificis o altres construccions municipals de ser- 
veis públics com pavellons esportius, mercats, aparcaments, estacions, 
passeigs i vestíbuls del ferrocarril metropolith hauran de collocar-se en 
els llocs que s'assenyalin expressament en la concessió i reunir les di- 
mensions i característiques que es determinin. 

Article 17: 

1. Només s'admetrh que les instal.lacions destinades a prestar 
serveis públics en les vies de la ciutat puguin servir d'element susten- 
tador d'activitats publicitkies en: 

a) indicadors al carrer establerts especialment sobre suports pro- 
pis, iHuminats, instaklats per l'empresa concessionhria. L'Ajunta- 
ment fixarh en cada cas en el corresponent plec les condicions 
mínimes que hauran de reunir els retols de les vies públiques per 
assegurar la perfecta visibilitat; 

b) papereres, i 

e) installacions de rellotges, termometres o altres aparells per a 
informació ciutadana. 

2. Els plecs esmentats determinaran, a més de llurs dimensions, 
els llocs on s'hagin d'installar i totes les altres condicions que en cada 
cas procedeixin, els percentatges de reserva d'espai que hauran de que- 
dar a disposició de I'Ajuntament per als avisos o anuncis que consideri 
oportuns. 



3. També podran installar-se cartells en els refugis marquesines 
i pals de parades d'autobusos, en els accessos al Metro i a les cabines 
telefbniques, previa llicencia en la qual es determinaran les mateixes 
característiques i condicions a que es refereix el paragraf anterior. 

4. Amb independencia del que es preceptua en els proppassats 
números d'aquest article, la Comissió Municipal Executiva podra auto- 
ritzar, amb caracter excepcional i temporalment limitat, la utilització de 
les instal.lacions de qualsevol servei públic municipal per sustentar ele- 
ments publicitaris referents a esdeveniments o activitats ciutadanes de 
gran relleu com Fires, Congressos, Salons, Exposicions, Jocs o Cam- 
pionats esportius de gran importancia o d'altres similars. 

Article 18: 

1. Els anuncis en quioscos de peribdics o de begudes es regiran 
pel que disposin els respectius plecs de condicions. 

2. Sera aplicable als anuncis a que es refereix aquest article allb 
que s'estableix en el parhgraf 2 de l'article 17. 

Article 19: 

Les projeccions fixes o animades en la via pública amb fins pu- 
blicitaris es denegaran quan la previsible aglomeració de públic pugui 
obstruir la circulació de vianants per la voravia. 

Article 20: 

Els vehicles destinats a publicitat no excediran de les següents 
mides, inclbs el material publicitari: 5 m de llarg, 2,50 m d'amplada 
i 3,50 m d'alcada. 

111: Sancions 

Article 21: 

Les infraccions del que disposa aquesta Ordenanca daran lloc a 
les següents mesures: 

a) multa en la quantia autcxitzada per les Ileis, segons la natu- 
ralesa de la infracció; 

b) la retirada de l'anunci a chrrec del responsable. 



Article 22: 

De la infracció del que disposa aquesta Ordenanca en seran res- 
ponsables : 

a) en primer lloc l'empresa publicitaria o, en el seu cas, la per- 
sona física o jurídica que hagués disposat la collocació de l'anunci, 
sense llichcia previa o concessió, o amb infracció de les condi- 
cions imposades o dels preceptes d'aquesta Ordenanca; 

b)  subsidiariament el propietari de l'immoble o el conces~io~nari 
de la installació on fossin col.locats els esmentats anuncis, sense 
que s'haguessin autoritzat. 

Disposició derogatoria - 
Queden derogats els articles 64 al 66 i 89 al 92 de l'ordenanca 

sobre policia de la via pública aprovada el 10 d'abril de 1964. 
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COL.LECCIÓ ORDENANCES 1 REGLAMENTS 

Vdums publicats 

Ordenances de la Neteja (catala; butxaca) 

Ordenances sobre la Protecció de 2'Ambient i la Qualitat de Vida 
(catal&/castella) 

Ordenances Fiscals (catala) 

Ordenances de Galerias i Centres Privats d'tllimentació 
(catala/castell~) 

Ordenanzas Fiscales 1 984 (castelk) 

Ordenanzas Industriales (castella) 

Servei d'Extinció d'lncendis i Salvaments. Reglament de RQim 
Interior (S.E.1.S) (catal~/castell?q butxaca) 

Ordenanca Fiscal de Mercats (Separata de «Ordenames Fiscals 
1984) (catalA/castella) 

Ordenanca sobre Modificació dels Articles de les Ordenances Mu- 
nicipal~ que Regulen la imposició de ,m!~Ites, per adaptar-los a les 
disposicions del R.D.L. 11/79, del 20 de Julio1 (catal?i/castella) 

Ordenanca sobre Publicitat (catala/castella) 


