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1. Els mitjans autoritzats en l'art. anterior, amb les 
limitacions que s'estableixin, podran desenvolupar-se 
mitjanpnt els "suports" publicitaris següents: 

Mitja 1. Publicitat estdtica 

I. Cartelleres. 

Mitja 2. Vehicles portadors d'anuncis 
IX .  Sobre vehicles. 

Mitja 3. Projeccionsfixes o animades 
X .  Projeccions. 

XI. Sistemes electrbnics (noves tecnologies). 

Mitja 4. Repar 
ganda 
XIi. Repartime 

.liment personal o individual de propa- 

nt individualitzat de propaganda escrita. - -  
mostres o objectes. 

Mi@ 5. Publicitat sonora o acústica 
XIII. Publicitat sonora o acústica. 

Mitja 6. Publicitat a2ria 
XIV. Globus esthtics, globus dirigibles i avions. 

Art. S. Sitmrinns nlihliritbri~r 

- -- ---r---- -- 
lats podrh autoritzar-se en alguna de les situacion 
nts: 

. . . . -. . 

1. L'activitat 
"mitjans" desc~ 
senya 
següe 
A. A les rapne 
pública. 

B. A les fapne 
pública. 

C. A les parets 

D. A l'interior ( 

E. A les tanque, 

F. A les tanque: 
G. A les tanque 

H. A la via púb 

I. En elements ( 

J. A l'espai aeri 

publicitiiria realitzada per alguns dels 
rits i materialitzada en els "s~inorts" a?- 

S 

2. A efectes d'a 
diferents situaci 

s dels edificis: sense sortint sobre la via 

.s dels edificis: amb sortint sobre la via 

S aeIinitives ae solarc 

s provisionals de so 

s de protecció d'ob 
lic 

U". 

llars. 

res. 

questa Ordenaqa, els significats de les 
ions enumerades són els següents: 
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predis propis o aliens quan siguin perceptibles des d'al- 
gun espai públic. 

B.  A les faganes &edificis amb sortint sobre la via 
pública 
Aquesta situació correspon a les activitats publicithries 
que es desenvolupen o realitzen a les faqanes dels edi- 
ficis de forma an2loga a la descrita anteriorment, per6 
sobresortint del pla de l'alineació de vial o espai públic. 

C. A les parets mitgeres dels edificis 
Aquesta situació correspon a les activitats publicitbies 
que es desenvolupen en els murs o paraments de les 
edificacions, que tinguin aquest carhcter d'acord amb la 

definició que s'estableix a l'art. 236 de les Normes 
urbanístiques del Pla General Metropolith. 

La interpretació d'aquest art., com també la de l'art. 
90. 
entt 
extt 

1. Les situades per sobre de l'alqada reguladora 
mhxima vermesa Der a la finca confrontant. 

2. Les situades sobre una finca respecte de la qual 
hi ha una servitud d'altius no tolendi, vistes o similar, 
mentre aquesta no es redimeixi. 

J . LGS wnl1uIlLaIlLs arno un eamci o jarai inclos en 
el Cathleg del patrimoni arquitectbnic histbrico-artístic, 

4. Les situades sobre la via pública com a conse- 
qiihcia que la finca o les finques colindants estiguin 
constru'ides d'acord amb una alineació endarrerida res- 
pecte de l'antiga. 

D. A I'interior de solars 
En aquestes situacions s'inclouen totes les activitats 
publicitbies 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, excep- 
tc quan cs tracti dc sbls qualificats pcl Pla Gcneral 
Metropolit2 amb les claus: (I), (2), (3), (4), (5), (9), (25), 
(281, (291, (241, (26) i (30). 

E. A les tanques definitives de solars ofinques 
Aquesta situació inclou les activitats publicitbies de- 
senvolupades des de10 en tanques murs de la finca 
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senvolupades en o des de l'espai lliure situat per sobre 
del terra i edificacions del terme municipal, a l'altura 
que defineixen les disposicions oficials vigents al res- 
pecte (Decret 15-Vm-84). Propaganda. Normes per a la 
Propaganda Cc 
do del 7 d'octu 
reglamentació, 
terra, dels edif,,,, . ubblul,, u GIGIIIGUL, que 
hi sobresurtin. 

)mercia1 Abria (Boletín Oficial del Esta- 
bre de 1984), i sense perjudici d'aquesta 
mai a menys de 100 metres per sobre del 

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

Art. 6. Limitacions d'ordre general 



2. Tampoc no s'autoritzarh: planta baixa, només caldrh el projecte unitari correspo- 

a) La col.locaciÓ o instablació de qualsevol suport nent a aquesta. 

publicitari que per la seva forma, color, dibuix, o ins- En la resta de conjunts catalogats (annex II), entorn 
cripcions pugui ser confós amb els senyals reglamenta- tants (annex HI), s'atin- 
ris de trhnsit. imnedeixi la visihilitat n n r n d i i ~ i ~ i  que s'assenyalen per a 

d'edificis catalogats i vies impor 
drh a les restriccions particulars ~ - , . .. - -- - - - -. . -- - --- -- - - r- 

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) A les zones de servitud i afectació de carreteres, 
conforme als arts. 74, 75, 76 i 136,3 del Reglament 
general de carreteres del 8 de febrer de 1977. 

c) Tot tipus de pintades o pictogrames a la via 
pública, tant si es realitzen sobre els elements estructu- 
rals (calqada, voreres, vorada), com sobre l'equipament 
(arbres o qualsevol altre element vegetal, fanals, pilars, 
mobiliari urbh). 

d) Els elements i instal.lacions publicitaris consti- 
tuYts per materials combustibles, a menys de 30 metres 
de zones forestals o d'abundant vegetació. 

e) Damunt o des dels edificis qualificats com a 
monuments histbrico-artístics, els inclosos enel Cathleg 
del patrimoni arquitectbnic histbrico-artístic en la cate- 
goria de "individualment catalogats" i en aquells que 
pertanyin a conjunts catalogats del tipus I, en els quals 
la col~locació d'elements publicitaris estarh sotmesa a 
l'aprovació d'un projecte global d'instal.lacions publi- 
cit2ries per a tot l'edifici, que haurh estat informat 
preceptivament pels brgans municipals i10 les institu- 
cions competents. Aquest projecte només podr2 preveu- 
re la col~locació de ri:tols corresponents al tipus mitjh 11 
suportIII1 situació A. En cas que l'actuació es limiti a 

cercle de 3U metres ae raai, amt, cenrre a caua pum ue 
l'edifici o del perímetre de qui: es tracti. 

f) Sobre o des dels temples, cementiris, esthtues, 
monuments, fonts, dotacions o serveis públics, llevat 
dels que amb carhcter restringit s'autoritzin amb els 
mateixos criteris de l'apartat anterior. 

*g) A les kees incloses en Plans Especials regulats 
en els art.s 18, 19,21-25 de la Llei sobre Rbgim del Sbl 
i Ordenació Urbana, excepte en les condicions i amb els 
requisits que en els plans esmentats s'estableixin o, a 
manca d'aquestes determinacions, amb les limitacions 
contingudes en aquesta Ordenanqa. 

. . 
h) En aquells emplaqaments que puguln lmpedlr o 

dificultar la contemplació, des d'espais públics, dels 
edificis, elements o conjunts esmentats en els apartats 
a), b) i c) d'aquest número, de les finques enjardinadcs, 
i de perspectives urbanes o paisatgístiques de carhcter 
monumental, típic o tradicional. 

* Ara arts. 30 i seg. del Decret Legislatiu 111990 de 12 de juliol, que 
va aprovar la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matsria 
urbanística (DOG 1314 de 6-7-90). 



i) A les zones qualificades pel Planejament vigent dient i la llickncia, que ser2 única, indicar2 clarament 
,.fi- ,, s-..,..- C,...,"+,,l" : " I,." c: --.- 2:- 

el LUM a yalw 1 w r ; a l a m  L a 1 ~ s  I ~ I I ~ U G ~  ~ U G  St:llbt: gauuu 
d'aquesta qualificació continguin masses d'arbres, s'hi 
prohibeixen totes les activitats publicithries. 

j) Suspeses sobre les cal~ades de les vies públiques, 
ni que sigui parcialment, o en qualsevol empla~ament 
amb elements recolzats en fanals o sostineiits ner a l t ~ e ~  
insta1 

- . - - - . -. . u---- r -- ----- 
.laciom de servei públic. 
k )  En els llocs que limiten directament les llums o 

T ... . . . --. les vistes ael ocupants aalgun immoble, respectant alli, 
que es disposa en el Decret 34611983, del 8 de juliol, de 
la Generalitat de Catalunya (annex 3, nivell B d'habili- 
tat objectiva, número 22). 

1) Les que impedeixin o dificultin l'accessibilitat a 
l'interior dels edificis, en relació amb all6 que es disposa 
en l'art. 6.2.1 de la **Norma Bhsica d'Edificaci6, con- 
dicions de protecció contra incendis en els edificis 
(Reial Decret 2059 de 198 1, de 10 d'abril). 

m) En aquelles zones o espais en els quals les 
disposicions especials vigents de qualsevol tipus, en el 
moment de la concreta aplicació, ho prohibeixin de 
manera expressa. 

3. En el cas que el missatge publicitari es presenti de 
forma simulthnia o combinada en un mateix lloc utilit- 
zant dos o més suports dels definits en aquest art., a cada 

. 1 .  \ 9 . . /  - . ,  -. supon 11 sera a aplicacio per separat la regulació que 11 
sigui prbpia, si bé la tramitació es far2 en un sol expe- 

** Derogada per RD 279191 d'l  de mar$, que va aprovar la Norma 
BAsica de 1'Edificació "NBE-CPIf91: Condicions de protecció contra 
incendis als edificis" (BOE 8-3-91). 

En la regulacio especirica ae caaascun aels mitjans i 
suports s 'estableixen les incompatibilitats concretes en- 
tre ells. 

Art. 7. Comissió tkcnica assessora de publicitat 

1. L'Alcaldia, a proposta del responsable de 1 ' ~ r e a  
d'urbanisme. nomenara una Comissió tkcnica assessora 
de publicitat les competkncies i objectius de la qual 
seran: 

el sentit propi de les disposicions d'aquesta Ordenan~a. 

b) Informar amb carhcter preceptiu i10 vinculant: 

E l "  ,,,:,,+,, -1-L-1, ,,I"+:.., , ,,+..,,:,,, ,..l.l:,:+'A,, u l s  ~IUJGLLG~ p u u a m  1F;lauua a a u u a u u u a  y u u u b l r a u c a  

en edificis i conjunts inclosos en el Cathleg del patrimo- 
ni arquitectbnic histbrico-artístic (annex 11) i en l'entorn 
d'edificis catalogats i vies im~ortants (annex 111). en 

u , . 
aquelles situacions que s'estableixen en els capítols 
corresponents. 

Els projectes de publicitat mitjangant tbcniques noves. 

Els recursos que es presentin per denegacions de llickn- 
cies basades en criteris estbtics o dispositius. 

Les sol.licituds de llickncies d'instal.lacions de cartelle- 
res de dimensions 4 x 6 metres. 

c) Proposar les modificacions que s'estimin perti- 
nents a les disposicions contingudes en aquesta Orde- 
nanp. 



'd) I, en general, emetre els informes i propostes 
que li puguin ser demanats pels brgans municipals com- 
petents en relació amb les matkries d'aquesta Ordenanga. 

2. La Comissió podrh demanar l'assessorament de re- 
presentants d'altres hrees municipals, i de persones o 
tbcnics experts, quan ho requereixi el carhcter específic 
o singular de la matbria tractada. Hi ser2 present també 
un representant del sector publicitari. 

3. El Decret de constitució de l'esmentada Comissió 
determinarh: el nombre dels seus membres (la majoria 
correspondrh, en qualsevol cas, a 1'Adrninistració mu- 
nicipal) i el seu Reglament de funcionament, i concre- 
tara les entitats ciutadanes o personalitats de reconegut 
prestigi en aquesta matbria que la compondran. 

En aquesta Comissió estarh representat, en cada cas, el 
Districte on tingui lloc l'actuació que motivi l'informe 
d' aquella. 

Art .  8. T . ' A l r ~ l d i a  n r ~ v i  infnnnp de la Cnmisssir i  - -- -- -- - A r- - . - - - -A- - -AA-  -- A- """A- 

tkcnica assessora de publicitat, un cop escoltats els 
respectius Consells Municipals dels Districtes i les di- 
verses kees municipals afectades, podrh: 

determinats 
al l'exercici 

1. Fixar, amb carhcter general, zones o llocs 
de la ciutat on es limiti totalment o parci 
d'activitats uublicithries. malrrrat aue siguin de les au- 
torit: 

, U . "  

zades per la present Ordenanga. 

utoritzar transitbriament la instal.lació o el desen- 
- .  -. . . . - .  . .  . 

2. A 
volupament de qualsevol tipus d'activitat publicitlia, 
en zones o llocs determinats de la ciutat, en cas d'esde- 
veniments ciutadans especials, sinistres i circumsthn- 

cies similars, malgrat que no siguin tractats o expressa- 
ment autoritzats 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 des- 
tinades a possibilitar solucions de conjunt a determina- 
des situacions urbanístiques concretes. 

TITOL PRIMER 

Requisits i limitacions particulars aplicades als 
diferents suports i situacions de l'activitat 

publicitaria 

Les activitats publicithries autoritzables s'acomodaran 
en cada cas i situació a les normes especifiques que 
I ;'estableixen en els capítols següents: 

CAPITOL I 

Publicitat mitjanqant cartelleres 

Art. 9. Cartellera o tanca publicitkia 

Element físic de materials consistents i duradors, dt I 
figura remlar. dotat de marc. i destinat a la successiva " u ,  

col~locació de cartells o adhesius, normal ment de con 
tingut variable en el temps. 

. .. . - - . .  
Podran instal.lar-se cartelleres en les situacions que 
s'enumeren en aquest capítol i amb les limitacions 
generals i particulars que a continuació s'assenyalen. 



L'amplada del marc no sera superior a 15 centímetres. 

3.2. Excepcionalment podran concedir-se instal.la- 
cions de 6 x 4 metres, previ informe de la Comissió 

cap de les situacions uactaaes en aquesL r;aylLul q u u  
perjudiquin la visió, il.luminaci6 o ventilació dels buits 
dels habitatges o locals prbxims al lloc on se situ'in, i en 
aquest sentit no seran permeses les que s'emplacin dins 
d'un sector esfiric d'obertura 120 graus amb centre en 
el buit i radi de 3 metres; el seu eix haur5 de ser 
perpendicular al pla de faqana que contingui el buit 
considerat. 

5. Manteniment. El propietari de la insta1,laciÓ publici- 

de les cartelleres tindran una durada de quatre anys. 
A les tanques d'obra dels emplaqaments relacionats a 
l'art. 10.1, el termini serh d'un any amb possibilitat de 

I ,  suport I, situació C) 

itat mitjanqant cartelleres a les parets o ml . . . . 1 I.". . . .I -1 ..I- 
l .  La public: ~ r s  
mitgers no consolidats dels eaiIicis seguim el regim 
següent: 

1.1. La mitgera haur2 d'estar degudament agenqa- 
da en tota la superfície amb anterioritat a la col~locaciÓ 



b) No sobrepassaran el perímetre des de la part 
mitgera no consolidada. 

c)  Els elements estructurals i de suport quedaran 
totalment ocults i s'hauri de revestir lateralment l'espai 
inclbs entre la cartellera 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 
instal.lacions. 

en la seva disvosició i podran sobresortir del pla de la 
mitj ;era un mixim d'l  metre. 

f) El projecte i les obres encaminades a instal.lar 

re necesskiament el tractament adient en tot c 
nt. 

Art. IL. cn  rdnqucs ur. bulal ( I I I ~ L J ~ ~  I ,  S U ~ U I L  I, 
situació E i F). 

1. La publicitat mitjanqant cartelleres s'acceptari a les 
tanques dels solars, inclbs el conjunt de l'Eixample, 
excepte a les vies relacionades en l'art. 10.1 o si estan 
qualificades pel planejament vigent amb les claus: (I), 
( 3 ,  (31, (4>, ( 3 ,  (9>, (2% (271, (281, (24), (26) i (30). 

Pel que fa als emplapments situats al Casc Antic i a la 
resta de conjunts protegits, es far& un conveni global per 
a cada conjunt concret d'acord amb allb que es preveu 
a l'art. 8.3. 



tar un aspecte uniforme en conjunt, com també un 
acabat decorós. L'algada mhxima ser5 de 1,50 metres. 

d) Les cartelleres es situaran sobre la tanca, sense 
sobresortir del seu pla, i mantindran en tot cas la super- 
fície d'exposició paral.lela a l'alineació de la tanca. En 
aquells tancaments de solars constniits abans de l'apro- 
vació definitiva del PGM i que superin l'algada actual- 
ment permesa, es permetrh la instal.laci6 de les 
cartelleres col.locades en el parament exterior sempre i 
que aquesta tanca sigui homogbnia en la seva algada i 
en el tractament. En cap d'aquests supbsits la cartellera 
tindrh un sortint superior a 10 centímetres del parament 
exterior. 

e )  Només es permetra una línia o bateria de carte- 
lleres. Per tant es descarta la superposició d'aquests 
elements cnrasats en el seu coronament, de manera clue 
la part superior se siM com a maxim a una altura de 3,50 
metres per sobre de la tanca, en qualsevol punt d'aquesta. 

f )  Excepcionalment i amb caracter restrictiu po- 
. . a-".. -..* -- ----.* a,. 1- fl,.-:--:A &L--:,.- 
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de publicitat, torres de publicitat, que mai no contindran 
més cartelleres que les que es puguin insta1,lar sobre la 
tanca del mateix solar. 

g) En cas de disposar d'il.luminaciÓ, els aparells, 
quan siguin exteriors a la instal.laci6, se situaran en el 
coronament de les cartelleres, respondran a una solució 
uniforme i homogbnia per al conjunt dels instal.lats en 
un solar, i podran sobresortir del pla de la tanca un 
maxim d ' l  metre sense que se situ'in en cap punt sobre 
la via o espai públic a menys de 3,50 metres del rasant 
o nivell. 



g) Les cartelleres hauran de col.locar-se separades 
entre si per 15 centímetres. Els espais intermedis o els 
que apareguin entre aquestes instal.lacions i les cons- 
truccions 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, com 
t 
t 
ambé un resultat format harmbnic i coherent amb l'en- 
om. 

h)  Els elements de suport i estructurals de les 
cartelleres i aquestes mateixes es disposaran de tal ma- 
nera que ofereixin la resistkncia i seguretat necessk-ies 
per evitar la caiguda dels seus elements sobre la via 
pública. 

No es permetrh que els elements de suport i estructurals 
dels cartells es vegin des de les vies o espais públics 
immediats o contingus i, en conseqiiencia, quan a causa 
de la situació o desnivell del solar es pugui veure la part 
lateral o posterior d'aquestes instal.lacions, hauran de 
revestir-se de manera que resultin unes superfícies uni- 
formes i homoghies. S'acceptarh en aquests casos que 
les cartelleres presentin dues cares d'exposició paral.le- 
les i oposades, amb especial atenció als efectes del vent. 

Art. 13. En tanques de protecció d'obres (mitja 1, 
suport I, situació G) 

1. La publicitat mitjanqant cartelleres s'acceptarh a les 
tanques de protecció d'obres de planta nova, reforma o 
rehabilitació d'edificis, com també d'enderrocament, 
que tinguin la preceptiva llicencia municipal d'obra i 
d'ocupació de l'espai públic. 

2. En tot cas aquestes instal.lacions s'ajustaran a les 
següents regles particulars: 

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

b) Les tanques hauran de ser homogknies i resoltes 
de manera 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, fapna, etc. o 
algun dels locals o de~endkncies, i l'edifici estigui ocu- 
pat tl 
aque 

otalment o parcial, no s'autoritzarh publicitat en 
stes instal.lacions. 

d) En cas de disposar d'il.luminaci6 se sotmetrh a 
les prescripcions assenyalades en l'art. 12.3 g). 

e )  Pel que fa a seguretat i solidesa, es procedira 
d'acord amb allb que s'estableix, de manera anhloga, en 
l'art. 12.3 h). 

f) Les cartelleres i els elements de sustentació 
hauran de retirar-se al mateix temps que la tanca de 
protecció. Si les obres quedessin paralitzades, per qual- 
sevol motiu, durant un temps superior a sis mesos, les 
instal.lacions hauran de ser desmuntades un cop com- 
plert aquest termini i es considerara la Ilichcia automh- 
ticament caducada, sense necessitat de declaració en 
aquest sentit. 

g)  La instal.laci6 de cartelleres és incompatible 
amb l'explotació publicitkia de les lones de proteccit 
d'obres de rehabilitació, enderrocament, etc. 

- .. . . -. - . . 
h) En aquells suposits d'emplaqaments relacionats 

en l'art. 10.1 el termini mhxim de la llicencia ser5 d'un 
any; amb la possibilitat de prorrogar-10. 



Publicitat mitjangant rMols 

Art. 17. Rbtol. Suport on el missatge publicitari, 
amb independbncia de la forma d'expressió grhfica, 
lletres o signes, es patentitza mitjanpnt materials dura- 
dors dotats de corporeltat, que produeixen o poden 
produir efectes de relleu. Quan aquests suports disposin 
de llum prbpia o estiguin il.luminats, la llum no produir2 
efectes de parpelleig o llampades. En cas contrari, s'as- 
similaran als grans rktols lluminosos definits en el capí- 
tol VIII, encara que les seves dimensions no s'ajustin a 
les que s'hi assenyalen. 

El seu contingut correspondrh a la denominació d'un 
establiment, raó social del titular, activitat comercial, pro- 
fessional o de qualsevol altre tipus que s'hi desenvolupi o 
que s'hi relacioni directament o indirectament i s'hauran 
de mantenir en bon estat d'aparen~a i conservació. 

Aquest tipus de suport inclou els rbtols de tipus institu- 
cional destinats a anunciar activitats promogudes per 
organismes públics. 

Podran mstal.lar-se retols en les situacions que s'enu- 
meren en aquest capítol i amb les limitacions que a 
continuació s'assenyalen: 

Art. 18. Rbtols en faqana d'edificis sense sortint 
sobre la via pública (mitja 1, suport Ei, situació A) 

ulns a'aquesta slruaclo es alstlngiran les seguents POSI- 

cions: 



b) Sobre els parament ' ' " 

Només s'admetran rktols c 
retallats, sense fons o s o b r ~  un I U I I ~  L I ~ I I ~ ~ I C I I L ,  u l b p u -  

sats preferentment en aquells espais específicament pro- 
jectats i dissenyats per situar els rktols dels locals que 
s'hi instablin. La tecnologia amb la qual es construeixin 
els elements que componen el rktol ser3 tal que el seu 
gruix osci1,li al voltant de 12 centímetres per tal de poder 
estar inclosos en aquesta situació A. En qualsevol cas, 
amb la seva implantació no desfiguraran ni desmereixe- 
ran la composició general de la fagana xomptant també 
els rktols ja existents- ni ocultaran elements d'interks 
decoratiu o artístic. D'aquesta situació s'exceptuen les 
plaques i escuts, regulats en el capítol V. 

En els conjunts catalogats no regulats segons l'art. 6, e )  

entorn d'edificis catalogats i vies im~ortants (annex 111) " 
només s'admetran en aquesta situació els rktols sense 
fons o amb fons transparents constitu'its per una línia 
1, A --- ll-*--- - --*-ll-.- ,?..L-:--&- --L 
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material noble (pedra, metall, vidre, etc.) situats en els 
paraments contigus als forats arquitectbnics, sense ul- 
trapassar en algada la de la llinda del forat 4 l'arrencada 
de l'arc si escau-, col.locats en funció de les caracterís- 
tiques arquitectbniques, decoratives, morfolbgiques i 
cromkiques del parament, i enquadrables en un períme- 
tre envoltant assimilat a un rectangle regular mínim 
tangent per tots els extrems a la inscripció, el qual tindrk 
una superfície mhxima de 0,25 metres quadrats. Excep- 
cionalment i només quan el &tol no tingui cabuda dins 
el forat arquitectbnic per raons dimensionals o d'ocul- 
tació d'elements d'interks, es permetra la col~locació 



d'un sol rbtol per establiment, sobre la llinda del forat 
amb les mateixes característiques de la posició anterior, 
llevat de les dimensionals. 

2. En planta pis 

S'entendra per planta pis d'una fagana la part de la seva 
superfície corresponent a les plantes que tinguin aquest 
concepte d'acord amb les normes urbanístiques del Pla 
General Metropolith o les disposicions que les substiteixin. 

Les plantes entresol, htics i sobrehtics, constniides a 
l'empara de disposicions anteriors a les Normes urba- 
nístiques del Pla General Metropolith, tindran a aquests 
efectes la mateixa consideració i se sotmetran a les 
mateixes restriccions que les assenyalades per a les 
plantes pis. 

a) Dins els forats arquitectbnics: 

S'autoritzaran en tots els casos amb les condicions 
assenyalades per a la mateixa situació en planta baixa, 
excepte en edificis que pertanyin a conjunts catalogats 
no regulats segons l'art. 6, e), entorn d'edificis catalo- 
gats i vies importants (annex III) en els quals no es 
podran disposar en aquesta situació rbtols de lletres o 
signes sobre fons opac, translúcid o calat. 

b) Sobre els paraments de la fagana: 

En aquesta situació només s'admetran rbtols de lletres 
o signes retallats sense fons o amb fons transparent quan 
es tracti d'edificis destinats a usos diferents de l'habi- 
tatge i només corresponguin al nom comercial i/o logo- 
tip lligats a l'activitat de qualsevol tipus que s'hi faci; 

s'evitarh la repetició d'una mateixa informació en la 
totalitat de la fapna, incloent-hi el coronament. 

Se situaran preferentment en espais dissenyats especial- 

ocultaran elements arquitectonics o decoratius a'mte- 
rks, malgrat que l'edifici no estigui especialment prote- 
git. En edificis inclosos en conjunts catalogats no 
regulats segons l'article 6, e), entorn d'edificis catalo- 
gats i vies importants, podrh autoritzar-se discrecional- 
ment la col~locació d'un Únic rbtol en aquestes 
condicions, que correspongui exclusivament al nom 
comercial de l'empresa radicada a l'edifici i que no 
coexisteixi amb cap altre mitjh ni suport que no estigui 
en la situació de planta baixa. Per a la col~locaciÓ 
d'aquest rbtol caldra que la Comissió tbcnica assessora 
de publicitat, previ informe dels serveis municipals 
competents, informi favorablement -pel que fa a la 
aualitat i dissenv- un ~roiecte aue solucioni la instal- 

L ., 
laci6 del rbtol hamhicament amb el conjunt de la 
fagana. 

signes retallats sense fons que correspongui exclusiva- 
ment a la denominació genbrica de l'edifici o nom 
comercial de l'establiment o empresa que hi est2 radicat, 
situat en el pla ideal de prolongació del pla de la fagana 
o mitgera, d'una a l~ada  mkima d'1,80 metres, sense 
superar l'equivalent a 1/10 de l'alghia de l'edifici, 
comptada des del pla de recolzament del rbtol. 



Tant la situació com el travament hauran d'estar perfec- 
tament integrats a l'edifici, sense ocultar elements ar- 
quitectbnics, decoratius o perfils de coberta d'interbs, 
tot i que no es tracti d'edificis protegits. La solució 
proposada haurh de tenir en compte no només l'impacte 
compositiu del rktol sobre el conjunt de l'edifici -comp- 
tant també els rktols existents-, sinó també sobre els 
edificis contigus i l'entorn, i haurh de detallar acurada- 
ment els elements estructurals de recolzament i justifi- 
car tbcnicament la solidesa i seguretat del conjunt, en 
especial als efectes del vent. 

En edificis inclosos en conjunts catalogats no regulats 
segons l'article 6, e), entom d'edificis catalogats i vies 
importants (annex IU), aquest tipus de rbtol no podra 
coexistir amb cap altre mitjh ni suport que no estigui en 
la posició de planta baixa. Per a la col~locació, caldrh 
l'aprovació d'un projecte en les mateixes condicions 
que les establertes en aquest article per a rbtols en 
plantes pis sobre paraments de la fapna. 

En el cas d'una paret mitgera s'exigirh que la part 
consolidada com a fa~ana  es trobi adequadament trac- 
tada com a tal, i la resta -part no consolidada- deguda- 
ment pintada o decorada, i ser2 incompatible la seva 
col~locació amb qualsevol altre suport publicitari. 

Art. 19. Rbtols en fa~anes d'edificis amb sortint 
sobre la via pública (mitjh 1, suport Dí, situació B) 

Dins d'aquesta situació es distingeixen els següents 
supbsits: 

Retols sobre cossos sortint de fapna 

s regulen aquells rbtols que, pel fet d'estar situats sobre .,,,, n-,+;..rtn An lo nrXn;o f c ~ ~ ~ ~ n  PC pnn~irlprpn inpln- 

sos dins d'aquesta situació. 

1 . I .  Sobre cossos sortints oberts. Sobre els ampits 
. . -- 

signes retallats sense fc 
aquest sigui necessari, 
per cent de la seva su 
---<--L-- n.... 

d'aauests cossos només s'admetran retols de lletres o 
ms o amb fons transparent, quan 
que ocupin com a mhxim el 25 

perficie i no sobrepassin el seu 
pelmlcuc, S C I I I ~ I G  YUG el cos sortint pertanyi a un local 
o dependbncia no destinada exclusivament a habitatge 
i que el rbtol correspongui només a la denominació 
genhica del local o establiment o de l'activitat que s'hi 
des 

..--. . 

,envolupi. 

es permetrh que amb aquests rbtols es tapin baranes 
. . . -  No 

o elements arquitectonics dels cossos sortints que resul- 
tin d'interbs i es compondran amb les seves formes 
malgrat que l'edifici no figuri entre els protegits. El 
sortint del rbtol respecte al pla de la barana o ampit no 
superarh la dimensió mhxima de 10 centímetres. La 
col~locació de rbtols en aquest supbsit és incompatible 
--L 1- --,."L.,.:A Jo "--,,I 1 e T ~ n n d  m,,hli"ifm-i 
allu I¿I pc;sr;llua ur; yualo~vv~  alub O U ~ U L L  yuvrLulrrul 

disposat sobre el pla de fapna corresponent o en els seus 
forats arquitectbnics. 

En edificis inclosos en conjunts catalogats no regulats 
segons l'art. 6, e), i en l'entom d'edificis catalogats, per 
a la col~locació d'aquest tipus de rbtols ser2 necesshria 
l'aprovació d'un projecte que prevegi la seva incidbncia 
en el conjunt de la fapna, tenint en compte tots els 
elements publicitaris que contingui. 



1.2. Sobre cossos sortints tancats o semitancats. 
Dintre dels forats arquitectbnics d'aquests cossos no- 
més s'admetran els rktols regulats en l'art. 18,2a) i amb 
les condicions en ell establertes. Per a la col~locació de 
rktols sobre els ampits o baranes d'aquests cossos es 
procedir8 d'acord amb allb que s'estableix a l'article 19, 
1.1. excepte en aquells edificis que estiguin situats en 
conjunts dels tipus 11,111 I V (annex 11), en els quals no 
seran permesos. En qualsevol cas, la implantació 
d'aquest tims de rktol s'estudiarh en iin nmiecte nnitnri ... --. =- -J --u- -----U A 

per a tota la faqana del local de qui: es tracti. 

2. Rktols especificament sortints del pla de la faqana 

El- .A*-l" -:*..,..- - - I  ---- 
L l a  I G L U ~ ~  ~ I L U ~ L ~  w ure una raqana amD sortints mes 
grans que els tolerats en l'art. 18 correspondran als 
anomenats rktols del tipus bandera, situats perpendicu- 
larment al pla de la faqana, i altres de similars. ~ 
Dins d'aquest supbsit es distingeixen les següents posi- 
cions: 

2.1. En planta baixa. A la faqana i als buits que hi I 
hagi, només s'autoritzarh aquest tipus de rktols amb un I 

sortint mixim total de 60 centímetres per a carrers fins 
a 10 metres d'amplada i de 70 centímetres per a les 
amplades superiors. Aquesta dimensió no es podrh ul- 
trapassar en gruix quan els rktols se situ'in sobre la 
faqana. Quan estiguin dintre dels buits arquitectbnics, la I 

seva projecció sobre la paret no en sobresortiri, es 
construiran amb lletres o signes retallats sense cap fons, 
sustentats per una estructura lleugera i transparent, la 
seva superfície envoltant mhxima no superarh el 30 per 
cent de la superfície del forat i la seva col~locació es 

resoldrh segons un projecte unitari de tota la faqana del 
local, que respecti o posi en valor la seva composició 
arquitectbnica. Els que s'insta1.h sobre el parament de 
la faqana se separaran d'aquest un mínim de 10 centi- 
metres i la disthncia entre el caire de la vorera i l'extrem 
més sortint dels rktols no serh en cap cas inferior a 60 
centimetres. 

En qualsevol cas, només s'admetrh la col~locació d'una 
instal.laci6 d'aquest tipus per local, i hi haurh d'haver . . .  . , .  . n  . r - 3.- ..l L-,- - 
una distancia minima ae rr metres entre uos r e w b  u 
instal.lacions consecutives. Se situaran de manera que 
la seva part inferior es trobi com a minim a una altura 
de 2,50 metres sobre la vorera o el terreny de l'espai 
públic que contigu i sense que la part superior sobresurti 
del ghlib o altura mhxima de la planta baixa. Quan el 
rktol o instal.laci6 estigui situat sotaun cos arquitectbnic 
sortint la disthncia serh com a mínim igual a l'alqada del 
rktol. 

A . - - - - -A - - - -. -. - - - - - r 5~ 

angles que formin els plans de la fapna, ni a 40 centi- 
metres d'aquests punts i, en tot cas, a l metre de la partió 
mitgera. 

r G l  a la LUI.~UL.~L.~~ u ayubilr LIFUI) YU L~~~~~ .IIIVCUI 

cions ser2 objecte d'especial valoració el resultat formal 
del coniunt dels diversos suports publicitaris que coe- 
xisteixin a la faqana d'un mateix local, i la seva instal- 
laci6 podrh ser denegada quan la desmereixin. 

En editicis inclosos en conjunts catalogats no regulats 
per l'art. 6 ,  e) ,  en l'entorn d'edificis catalogats i en les 
zones classificades pel Pla General Metropolith com a 



erfície total dels rbtols bandera no ser& 
metres quadrats per als que s'insta1.h 

lplada inferior a 10 metres, ni 0,42 metres 
. .. .. - - 

r-.-....-..------ -----I-------- ------A Y -  

-1--"- "r-" 
que no posseeixin llum interior prbpia sinó que la seva 
il.luminaci6, si escau, estigui resolta com una línia 
lluminosa o mitjanqant llum incident provinent d'una 
font lluminosa accessbria d'escassa aparenqa formal, 
condició que s'estableix també per a l'estructura de 
suport. La sup 
superior a 0,3C 
en carrers d'arr 
quadrats per als que se situln en carrers d'amplada 
superior. Ser& preceptiu, en aquest cas, l'informe de la 
Comissió tbcnica assessora de publicitat, excepció feta 
d'aquells que senyalitzin establiments dedicats a serveis 
d'interbs públic. 

"No obstant aixb,podran instablar-se en aquests edificis 
els rbtols bandera corresponents a oficines de farmicia, 
aparcaments d'ús públic, caixers automiitics i hotels, 
sempre que s'adaptin als projectes que, per a cadascuna 
d'aquestes activitats, aprovi 1'Alcaldia a proposta de la 
Comissió tbcnica assessora de publicitat, amb carkter 
general per a tota la ciutat i sense perjudici, en el cas de 
les oficies de farmicia, dels rbtols ja existents que pel 
seu valor o interbs monumental, histbric o artístic, pu- 
guin conservar-se. Els rbtols tindran unes dimensions de 
55x55 centímetres quan se situ'in en carrers d'amplada 
inferior a 10 metres i de 65x65 centímetres en la resta 

conservació del casc histbric (clau 12) i conservació de de carrers, un gruix mhxim de 12 centímetres en tots els 

l'estructura urbana i edificatbria (clau 15), quan la seva casos i llum interior incorporat; el dibuix dels pictogra- 

qualitat, disseny i harmonització amb la faqana i les del mes, els colors i la tipografia variaran exclusivament 

seu entorn ho facin admissible. Excepcionalment es d'acord amb els projectes aprovats per 1'Ajuntament. 
nodrh aiitoritjrar la inqtal.l~+rici de r+tnls d'nnllpst t i m ~ s  A les vies importants (annex 111) s'admetran rbtols del 

tipus bandera sempre que estiguin resolts d'acord amb 
les característiques establertes en el paragraf anterior. 

2.2. En plantes pis. S'autoritzarB aquest tipus de 
rktols amb un sortint mixim total de 60 centímetres per 
carrers fins a 10 metres d'amplada i de 70 centímetres 
per a les amplades superiors dimensió que el rbtol no 
podra ultrapassar en gruix- únicament en els edificis 
destinats de manera exclusiva i total a algun Ús que no 
sigui 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. Esta- 
ran separats un mínim de 10 centímetres respecte del pla 
de la fapna i la distancia entre el caire de la vorera i 
l'extrem més sortint del rbtol no seri en cap cas inferior 
a 60 centímetres. Se situaran limitats superiorment i 
inferiorment per sengles plans horitzontals tebrics, si- 
tuats respectivament al nivell del terrat quan es tracti 
d'una coberta plana o al nivell d'arrencada de l'estbs de 
coberta en el cas que sigui inclinat, i al nivell d'altura 
mínima del sostre de la planta baixa, segons la zona 

* Parsgraf afegit pel C.P. de 29-1 1-91 (GM núm. 25 de 10-IX-92). 

urbanística de qub es tracti. 

Pel que fa a la composició i resultat formal, els rbtols 
s'harmonitzaran amb la faqana de l'edifici on se situ'in . . 1 ' . . -  A --,-.-.---A 

i no desmereixeran el seu enrom uromstic. nmo aqueu 
fi seran de lletres retallades sense fons, suportades per 
una estructura poc aparent. 



No s'admetrh aquest tipus de rbtol en edificis inclosos 
en conjunts catalogats no regulats en l'art. 6, e), en 
l'entom d'edificis catalogats i en les zones classificades 
pel Pla General Metropolith com de conservació del 
casc histbric (clau 12) i conservació de l'estructura 
urbana i edificatbria (clau 15). 

S'entenen com a tals aquells elements sortints respecte 
del pla de la faqana situats sobre forats de la planta baixa 
per protegir-10s del sol o de la pluja, constru'its amb 
estructura rígida i habitualment amb materials duradors 
i lleugers. 

Als efectes d'aquesta Ordenanqa, les marquesines, l'au- 
torització de les quals en planta baixa esth regulada amb 
carhcter general per les Normes urbanístiques vigents, 
s'han d'entendre com un element concret per si mateix 
on només es podrh autoritzar la col~locació d'un únic 
rbtol de lletres o signes retallats, sense fons o bé pintats 
o buidats sobre les superficies laterals perimetrals de la 
mateixa marquesina. Quan aquesta tingui un gruix o 
alqada superior a 60 centímetres no s'autoritzarh la seva 
utilització com a suport publicitari. En el cas que el 
gruix o alqada sigui notablement inferior a 40 centíme- 
tres els rbtols descrits es podran situar també perimetral- 
ment al damunt, o bé penjant i sense sobresortir del seu 
perímetre, sempre que l'alqada total del conjunt format 
per la marquesina i el rbtol no superi els 60 centímetres 
i que la seva part inferior estigui com a mínim a 2,50 
metres sobre el nivell de la vorera o espai públic contigu. 

quesina s'haurh de compondre harmbnicament amb 
aquesta, sense desmeribxer-la, i no ocultar2 els elements 
estructurals o decoratius d'interbs artístic que pugui 
posseir. La projecció d'aquest rbtol sobre la faqana no 
podrh sobresortir del ghlib del forat arquitectbnic on 
estigui situada la marquesina. 

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

Es considerar& com una situació excepcional la publici- 
tat sobre aquelles marquesines que, per perthnyer a 
grans centres comercials, cinemes, teatres, etc., i en 
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convenients solucions amb dimensions superiors a les 
regulades anteriorment, degut al seu emplaqament o a 
necessitats funcionals o compositives dels edificis o 
locals, sense que en cap cas superin el doble de les 
dimensions abans assenyalades. En aquests casos serh 
preceptiu per a l'autorització, l'informe dels serveis 
municipals competents i de la Comissió tgcnica asses- 
sora de publicitat. Aquest tipus de publicitat no s'adme- 
tr2 en els edificis inclosos en els conjunts catalogats no 
regulats per l'art. 6, e) enl'entorn dels edificis catalogats 
i en les zones classificades pel Pla General Metropolith 
com de Conservació del casc histbric (clau 12) i Con- 
servació de l'estructura urbana i edificatbria (clau 15). 



4. En tendals. 

S 'entén com a tendal aquell element sortint respec 
pla de la faqana i adossat a aquesta, coLlocat 
protecció del sol o de la pluja, constitu'it per una e 
tura plegable revestida habitualment de lona o 1 

similars. 

Els tendals en aquesta situació inclouran els emp 
sobre les fapnes o paraments visibles des de 
pública d'edificis a'illats, envoltats d'espais 1 
d'edificació o jardins i, en tot cas, enretirats de l'a 
ció oficial de vialitat i de les partions medials amb 
predis termeners. De la mateixa manera, en a( 
situació s'inclouran els tendals empla~ats en pl 
galeries i espais similars en els edificis constru'its s 
alineacions de vial o volumetria específica, perd 
cas sense que sobresurti cap dels seus elements, 6 

punt, de l'alineació de vial o espai públic. 

Sobre aquests elements només s'admetrh el mi 
publicitari corresponent a la denominació geni: 
logotip de l'edifici, establiment o local de qui: es 
imprks directament sobre el teixit o bé adherit a i 
mitjanpnt materials sense gruix. 

No es permetrh la instal.lació de tendals amb fi 
publicitkia en buits que tinguin per objecte la VI 

ció, la il.luminaci6 o l'accés a dependkncies de 
destinades exclusivament a 1'6s d'habitatge. 

:te del 
per a 
struc- 
teixits 

laqats 
la via 
liures 
.linea- 
altres 
pesta 
orxos, 
egons 
en tot 
:n cap 

ssatge I 
rica o 
tracti, 
aquest 

nalitat 
zntila- 
locals 

Només es permetrh aquest tipus de publicitat sobre I 

aquells tendals que per la seva grandkia, forma, color, 
textura i disposició, s'integrin en l'edifici en el qual 
estiguin incorporats sense perjudicar la seva composició I 

genkrica ni el seu entorn, ni alterar ni ocultar elements 
arquitectbnics i decoratius d'interks. El resultat formal 
del conjunt de tendals instal.lats damunt d'un edifici 
serh objecte d'especial valoració quan els instal.lats i10 
els que pretenguin col.locar-se corresponguin a locals o 
dependkncies de distinta propietat o activitat, o bé quan 
responguin a formes, textures i colors diferents, no 
momés quant als possibles efectes discordants entre ells 
sino també en una consideració global dels altres su- 
ports publicitaris amb els quals hagin de coexistir; en 
particular, seran incompatibles amb la presbncia de 
marquesines i de rktols específicament sortints del pla 
de fapna. 

A les plantes baixes, les barres tensores i altres elements 
de la instal.laci6 se situaran a una altura mínima sobre 
el nivell de la vorera o espai públic de 2,20 metres sense 
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de 2 metres. El sortint o volada des del pla de la fapna 
on es recolzen no podrh ser superior, en cap punt, a 
l'amplada de la vorera redu'ida en 60 centímetres ni 
tampoc a l'amplada del buit que cobreixen, amb un 
mhxim de 3 metres per als situats a les fa~anes que 
donen a la via pública, i d' 1,50 metres per a les fa~anes 
que donen a altres partions de la parcel.la. L'altura sobre 
el terra, quan hagin de transitar vianants per sota del 
tendal, serh com a mínim de 2,10 metres i, quan hi hagin 
de circular vehicles, la dimensió funcional ser2 adient 
als tipus de vehicles que habitualment hi circulin. 

A les plantes pis dels edificis s'admetrh aquest tipus de 
tendals amb un sortint que no ser2 superior al mhxim 
permks per la normativa urbanística per als cossos sor- 



tints oberts en aquestes plantes. En qualsevol cas, no 
s'autoritzaran tendals sobre cossos sortints o sobre buits 
de fa~ana que ostentin publicitat a les baranes i ampits. 

En edificis inclosos en conjunts catalogats no regulats 
per l'article 6 e) ,  en l'entorn d'edificis catalogats, en 
vies importants (annex 111) i a les zones classificades pel 
Pla General Metropolita com de 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, estaran situats necesskiament 
dins del perímetre dels forats arquitectbnics. Per poder 
situar-10s a la part de la fagana corresponent a les plantes 
pis en el conjunt dels tipus 11, III i V (annex II), serh 
necesshia la presentació d'un projecte global que pre- 
vegi la disposició dels tendals en el conjunt de la fapna, 
-1 " 1 1 0 1  h 0 l . t . X  rln no.. n m n n n + : . r n m a n +  ;nfr.rmnt n-1" "0.. 
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veis municipals competents i per la Comissió tbcnica 
assessora de publicitat. 

Art. 20. Rbtols en les parets mitgeres dels edificis 
(mitja 1, suport 111, situació C) 

S'autoritzaran rMols de tot tipus a les mitgeres no con- 
solidades en les mateixes circumsthncies i amb les ma- 
teixes limitacions que les establertes per a les 
cartelleres; en aquest cas s'autoritzarh un sortint de 40 
centímetres. Si hi hagués buits o finestres a la mitgera 
consolidada, hom s'atindrh a criteris similars als previs- 

Art. 21. Rktols al'interior de solars (mitja 1, suport 
111, situació D 

Art. 22. Rbtols en tanques definitives de finques 
(mitja I, suport IIi, situació E) 

sense fons o amb fons transparent, sense sortint aprecia- 
ble. en les mateixes condicions aue s'assenyalen en - - -  

l'art. 18 per a les plantes baixes. 

Art. 23. Rbtols en tanques provisionals de solars 
(mitja 1, suport 111, situació F) 

s'han assenyalat per a les cartelleres en l'art. 12. 

Art. 24. Rbtols en tanques de protecció d'obres 
(mitja 1, suport 114 situació G) 

Al marge de les cartelleres publicit2ies no s'admetrh 
cap més rbtol que l'indicatiu de la raó i dades de l'obra, 
de dimensió no superior a 4 x 3 metres i subjecte a les 
mateixes restriccions compositives assenyalades per a 
les cartelleres en l'art. 13 anterior. 

Aquest rbtol haurh de ser retirat en el moment d'acaba- 
r 1 - ,  ,.t...- 



Art. 25. Rktols a les vies o espais públics (mitjh 1, 
suport 111, situació H) 

1. Els rktols situats directament a la via pública podran 
autoritzar-se excepcionalment quan tinguin per finalitat 
senyalitzar l'existhcia o els accessos a serveis públics 
de 1'Administració en tots els nivells i, quan resulti 
impn 
came 
ment 

xindible, a establiments privats destinats a apar- 
:nts, farmhcies, clíniques, dispensaris i establi- 
s similars. 

nicipal del districte que correspongui, a les Unitats de 
Vialitat i Circulació, i el seu disseny a l'informe precep- 
tiu de la Unitat de Projectes Urbans, i quan estiguin 
emplaqats en conjunts catalogats (annex 11) o enl'entom 
d'edificis catalogats, pel servei competent en matkria 
del patrimoni monumental. Qualsevol altre element 
contenidor de publicitat situat directament sobre la via 
pública es regular& per la normativa específica corres- 
ponent al suport I (cartelleres) en la situació correspo- 

ica o en espais públics, corresponents a les 
ms o organismes que les promouen i10 a les 

L(UIYUGS UC: VIULGLLIU U U U I G ~  UUT: cs UT:XIIVUIUUUI a la 
via públ? 

1 
institucic I 

a) El contingut es limitarh a indicar l'organisme o 
institució que les promogui, l'empresa o empreses que 

i 
les realitzin, el tipus d'obra o instablació i el seu abast i 
característiques, la data d'inici i d'acabament dels tre- 

balls, el número de l'expedient de la Ilickncia municipal 
i la seva data d'expedició i totes les altres especifica- 
cions o requisits que estiguin obligats a explicitar-se en 
virtut de les disposicions vigents en la matkria. 

b) Se situaran sobre la tanca de protecció de l'obra. 

c) L'emplaqament estarh directament relacionat 
amb la localització física dels treballs. 

d) El nombre i disposició dels rktols serh coherent 
i proporcional a la grandiria i característiques de les 
obres i la grandiria de cada rktol no ser2 superior a 2 
metres de llarg per 1,4O d'alt. 

e) La permankncia coincidir& amb l'execució de 
les tasques que s'hagin de portar a terme i hauran de ser 
retirats quan s'acabin les obres, conjuntament amb la 
tanca de protecció. En cas de paralització de les obres 
per qualsevol motiu, hom s'atindra, en relació amb la 
seva permankncia, a all6 que s'estableix en l'article 
13,7. 

f )  En el cas que per qualsevol motiu no calgui la 
1stal.laci6 de tanques de protecció, els rktols se situaran 
ssentats directament sobre la via o espai públic de .,,,," n.., n#,mn1:n+ Ilmh l n e  nmcrt;n,.;,,nQ mpnprala nlall~la y u ~ ,  bvlllplun (ULL" ICID p~~~~~~~~~~~~ 6C111UIUIU 

establertes en l'article 6 d'aquesta Ordenanqa, respectin 
també les regles assenyalades anteriorment i s'instal- 
laran de manera aue no ~eriudiquin o ho facin en el 

A 

menor grau possible els elements de la urbanització, 
arbrat, vegetació, il.luminaciÓ i mobiliari urbh. 
- . .  . . . . . .. . . , v  

3. hs podra autoritzar discrecionalment la aisposlclo ae 
tendals que, adossats a la faqana d'un edifici, es recolzin 



mitjan~ant peus drets directament sobre la via pública, 
amb subjecció a les següents prescripcions: 

a) La petició de llickncia per a aquestes instal.la- 
cions contindrh una completa informació pel que fa a 
les circumsthncies de l'entorn, del mobiliari urbh exis- 
tent a la vorera, arbrat, jardineria i tota classe de dades 
aue la~unuin condicionar inrlncpc IPC inctal.larinna API I " - - -..----I---) ---A --U L.."LU. A C L V l V l l U  UUI 

mateix gknere existents davant de l'illa on s'emplaci la 
finca. 

- 1 - -- 
ció en funció de l'activitat que es desenvolupi en el local 
al qual pertanyi. 

c) Per a la concessió de la llickncia caldrh l'informe 
nrevi de 12 Tnnta mimirinal del Aia tAr t a  n..- ornan-,, r.- . - -- -.---.-VL~UA USA u l o u l b l r  yub ~ U I I ~ D ~ J I I -  

gui a l'emplaqament. 

d) Se situaran inscrits o circumscrits al buit arqui- 
tectbnic del local, i el seu sortint estarh limitat per la 
distincia mínima de 80 centímetres que ha de quedar 
entre la vorada de la vorera i el tendal. Aixb no obstant. 
podran imposar-se sortints més petits en funció de les 
circumsthncies expressades en l'apartat a) anterior. 

e) Els pilars de recolzament hauran de tenir un 
Ji&,-,etre aam,.no -1 A-n A- i n  -..--L-. ---- . u.uLllvrLv I~IUAIIII, i )b&U113 GI baa, UG I U  uzIlLIIIIeLres 1 

hauran de situar-se de manera que no dificultin el transit 
de vianants i el rodat, ni li suposin cap perill. 

f )  Les barres tensores i altres elements de la instal- 
laci6 se situaran a una altura mínima sobre el nivell de 
la vorera de 2,50 metres, sense que cap punt del tendal, 
serrells o laterals s'alci a menys de 2,20 metres sobre el 
nivell esmentat. 

I 
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 altres finques 
cimades en e1 mateix frontal d'illa hi hagi instal.lacions 
"L.-..--- --A -- -- - --.. - " 

del mateix tipus, i en tot cas hauran de complir les 
especificacions establertes per a la publicitat en tendals 
pn l'artirlp 19 4 

4. De manera discrecional es pedra autoritzar l'empla- 
 ament directe sobre les voreres i espais públics de 
L - - ? l - l -  *,.,.: -.,- +lloA,,.."; A P h Q r c  rec+all- LGllUills p G l  ~IULG~II VGLII~UUID I ~b~~ai)i)br) uu "-o, lvuruu 

rants i establiments similars. 

La llickncia per a aquest tipus d'instal.laci6 publicithia 
s'atorgarh pel mateix procediment i estarh sotmesa a les 
mateixes condicions que l'atorgada per a l'ocupació de 
la via pública per a la instal.laci6 principal. 

Les condicions per la seva instal.laci6 seran similars a 
les indicades en el número anterior. Per a l'atorgament 
caldrh disposar de la llickncia d'ús o d'activitat corres- 
ponent, quan aquesta sigui necessbia. 

5. En tots el casos 1'AdministraciÓ podrh exigir el dipb- 
sit d'un aval o fianqa que garanteixi la reposició dels 
uaviments. voreres, vorades, arbrat i elements de mobi- 

6 del 
1 cop 

liari urbh possiblement afectats per la col~locaci 
rktol, i la seva cancel.laci6 s'efectuarh quan, UI 



Art. 26. Rbtols en elements de mobiliari urbh I 

(mitj8 1, suport III, situació I) 
1 

Els rbtols sobre elements de mobiliari urbh s'admetran 
en les mateixes circumsthncies que les assenyalades en 
l'art. 14 referent a cartelleres, en la mateixa situació. 

En aquesta mateixa situació es troben els tendals empla- 
,..,*O "-I.-,. ,.I----*- 2- - - - - I - . ? .  . 1 . 
yam WUIG GIGIIIGIIL~ ut: mvouian urua, com ara marque- 
sines de protecció de parades d'autobús i transports 
públics, quioscs de venda de diaris, flors, begudes, 
taquilles i similars, 
d'aquestes instal.lacior 

com a complement funcional 
1s. 

nent a l'e 
mateix pr 
similars. 

~ r -  
:lement de mobili&i urbh de qub es tracti, pel 
.ocediment que aquella i sotmesa a condicions 

Publicitat mi 

Art. 27. Ele: 

tjangant elements arquitectonics 

ments arquitectbnics 

niihliritnri~ mie PQ rn~nife'pntnn Són els missatges ,--A--A.-., ,-, ,., ..., ,,,,,,,, ,lllLJml- 

 ant relleus o gravats en els materials utilitzats en el 
revestiment de les fa~anes o altres paraments visibles de 
l'edificació o mitj 
tectbnics com ari 
altres similars. 

angant les formes dels elements arqui- 
i relleus, motllures, baranes, rhfecs i 

o ridículs sobre aquests elc 
d'especial valoració el res 
coexisteixi amb altres mi 

. . . n  . 

s'admeten, s'hauran de sotmetre a les regles generals 
següents: 

a) El missatge publicitari correspondrh només a la de- 
nominació genkrica de l'edifici, establiment o local del 
qual es tracti, o de l'activitat o activitats que s'hi desen- 
volupin. 

h) El color, textura i forma no hauran de trencar la 
composició general de l'edifici, fapna o element sobre 
el qual aparegui, o introduir efectes discordants estranys 

:ments i l'entorn; serh objecte 
altat format pel conjunt quan 
ssatges difosos mitjanpnt el 

mateix o airerents suporrs. 

c) La implantació d'aquest tipus de suports publicitaris 
no haurh de significar la destrucció o ocultació d'ele- 
ments arquitectbnics d'interhs o significatius de l'edifici 
o construcció malgrat que aquest no sigui protegit. 

d) La utilització d'aquest sistema publicitari ser2 incom- 
pati1 ,at dels 
r e g  

e )  En els eairicis inclosos en els CVIIJUIILS ~a~alugats  no 
regulats segons l'article 6, e )  i en l'entorn d'edificis 
catalogats, per a la col~locació d'aquest tipus de publi- 
citat ser2 necesshria l'aprovació d'un projecte que pre- 
vegi la seva incidbncia en el conjunt de la faqana, tenint 
en compte les característiques dels rbtols permesos ja 
existents. 

ble amb qualsevh altre suport pblicitari llev 
dats en l'art. 18 d'aquesta Ordenanqa. 

Art. 28. Els missatges publicitaris difosos mitja- 
p n t  aquests suports, en totes les situacions en que 



CAPITOL v 

Publicitat mitjangant plaques o escuts 

Art. 29. Placa o escut 

Rktol normalment de dimensions redu'ides, de materials 
nobles o de reconeguda durada com ara aliatges metil- 
lics, pedres artificials o naturals, etc., indicatiu de de- 
pendkncies públiques, institucions privades, societats 
decoratives o similars, denominació d'un edifici o d'un 
establiment, raó social d'una empresa o activitat profes- 
sional que s'hi desenvolupa, com també els que, sense 
ajustar-se estrictament a la tipologia descrita, anuncien 
el carhcter histbrico-artístic d'un edifici o les activitats 
culturals que s'hi realitzen. 

Art. 30.Els missatges publicitaris difosos per mitji 
d'aquests suports en totes les situacions en quk s'adme- 
ten se sotmetran a les regles següents: 

a) Quan se situ'in en els buits de les faqanes de plantes 
baixes o pisos, no obstaculitzaran l'accés, les il.lumina- 
cions i ventilacions de les deuendkncies o locals R ~ l i i P  

corres1 

b) Pel que ra a la disposició, sortint i altres característi- 
ques, hom s'atindrh al que s'estableix en l'art. 18 per als 
rktols, sense perjudici de les limitacions específiques 
inherents o prbpies del material que conforma aquest 
tipus de suport i de la ,seva funció. 

Art. 31. En edificis inclosos en els conjunts cata- 
logats no regulats segons l'art. 6, e)  i en l'entorn d'edi- 
ficis catalogats, aquest tipus de suport podri estar situat 

forats 
i da del 
f :ats en 

- A A 

:n planta baixa en els paraments contigus als 
irquitectbnics sense ultrapassar en alqada la llin 
'orat -o l'arrencada de l'arc si s'escau-, col.10~ 
:.--:A A- I-.. -----&--:,e:,..,, ,,,..:+,-cA*:n..-o A 
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tives, morfolbgiques i cromkiques del parament, i en- 
quadrables en un perímetre envoltant assimilat a un 
rectangle regular mínim. tangent ver tots els extrems a 

Publicitat mitjanqant objectes 

Art. 32. Objectes i figures 

Són aquells suports en els quals el missatge publicitari 
I :s materialitza mitjanqant figures o objectes corporis 
amb inscripcions o sense. 

Art. 33. Rkgim general - - 

Independentment de les condicions particulars per cada 
situació, s'aplicaran amb carhcter general als objectes 
publicitaris, en qualsevolt cas, les següents limitacions: 

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



b) La documentació necessbia per al trhmit de la Ilickn- Art. 37. En tanques de solars (mitjh 1, suport VI, 
cia detallar2 l'estructura de suport de l'obiecte o figura situació F) - 
i haurh de justificar la deguda solidesa de l'ancoratge 
del conjunt. 

La publicitat mitjanpnt objectes o figures col.locats 
sobre les tanques de solars s'autoritzarh amb subjecció 
n IPC msteixec limitacions establertes ner a les cartelle- 

Art. 34. La utilització d'aquest sistema publicitari 
serh incompatible amb qualsevol altre suport publicitari 
llevat dels regulats en l'art. 18 d'aquesta Ordenanga. 

En els edificis inclosos en els conjunts catalogats no 
regulats segons l'art. 6, e )  i en l'entorn d'edificis cata- 
logats, per a la col~locació d'aquest tipus de publicitat 
serh necessik-ia l'aprovació d'un projecte que prevegi la 
seva incidkncia en el conjunt de la fagana,-tenint en 
compte les característiques dels rktols permesos ja exis- 
tents. 

Art. 38. En tanques de protecció d'obres (mitjh 1, 
suport VI, situació G) 

S'autoritzarh d'acord amb allb que s'estableix per a les 
cartelleres en la mateixa situació en l'art. 13. 

Art. 39. A la via pública (mitjh 1, suport VI, 
situació H) 

Serh de concessió discrecional i durant un període de 
Art. 35. En parets mitgeres d'edificis (mitjh 1, temps limitat i amb carhcter provisional. La ubicació 

suport VI, situació C) estarh sotmesa a I'informe del Consell municipal del 

S'admetrh la publicitat mitjanpnt objectes i figures 
planes o corpbries en parets o murs mitgers no consoli- 
dats dels edificis en les mateixes condicions i amb 
subjecció a restriccions similars a les assenyalades per 
a les cartelleres en aquesta situació, art. 11, excepte pel 
que fa al sortint mhxim, que en el present cas s'estableix 

districte que correspongui i el disseny a l'informe pre- 
ceptiu de la Unitat de Projectes Urbans. Quan estigui 
empla~ada en conjunts catalogats (annex 11) o en l'en- 
tom d'edificis catalogats, a l'informe del Servei compe- 
tent en matkria del Patrimoni Monumental. 

Art. 40. Sobre cartelleres 

S'admetran objectes o figures corpbries o plans situats 
sobre les cartelleres o sobre llur superfície amb subjec- 
ció a les següents regles: 

a) Els objectes col.locats per sobre de les cartelleres no 
superaran l'altura mhxima d'un metre sobre el marc 



d'aquestes i no ocuparan més d'un terg de la longitud 
de la cartellera. 

b) Els col.locats sobre la seva suverficie no ~odran  
sobresortir de l'alineació del vial o espai públic, i no 
ocuparan mi% d'un 20 per cent de la superficie de la 
cartellera. 

c) Els elements de suport i estructurals d'aquests objec- 
tes i llur ancoratge a la cartellera es disposaran de tal 
manera que se'n garanteixi la necesshria seguretat i 
resistbncia per tal d'evitar que caiguin sobre la via 
pública i aguantin bé l'acció del vent. 

d) La il.luminaciÓ d'objectes o figures situats sobre 
cartelleres, quan es resolgui mitjangant llums exteriors, 
se sotmetrh a les mateixes restriccions que s'han asse- 
nyalat per a la il.luminaci6 de cartelleres, pel que fa a la 
disposició i sortint dels aparells. 

Publicitat mitjanqant banderes, banderoles, 
pancartes i lones (mitja 1, suport VII) 

Art. 41. Banderes, banderoles o pancartes 

Són aquells suports publicitaris en els quals el missatge - 
es materialitza sobre tela o material d'escassa consistbn- 
cia i durada i es presenta normalment unit pels extrems 
,, -;To* ,.-I I,,,.-+ 1'-e-,,+- ,.LA " -1 ,.-,... 4" ",.A:-*- a,. a ull p u a  bul.luLaL a I GLGLLG u ur; a G I G I I I G I I ~  ~ U I L I I I L ~  ur; 

l'edificació o del mobiliari urbh. 

Les banderes representatives dels diferents palsos, es- 
tats, estaments oficials, organismes públics nacionals i 
internacionals, partits polítics, associacions, coLlegis 
professionals, centres culturals i religiosos, clubs re- 
creatius i esportius i similars no es consideraran com a 
publicitat i, en conseqiibncia, no hauran de sotmetre's a 
all6 que es disposa en aquesta Ordenanga. Quan per raó 
de la seva instal.laci6 tbcnica de suport puguin assolir 
carhcter d'elements fixos, s'assimilaran als rbtols del 
tipus bandera quan sobresurtin del pla de la fagana; si 
estan coLlocats paral.lelament a aquest, s'assimilaran a 
les cartelleres publicithies i, en conseqiibncia, els seran 
d'aplicació les regulacions pertinents. 

Els altres supbsits hauran d'acomodar-se a les disposi- 
cions d'aquest article. 

Art. 42. En faqanes d'edificis sense sortint sobre 
la via pública (mitjii 1, suport VII, situació A) 

La col~locació de banderes, banderoles i Pancartes amb 
objectius publicitaris podrh fer-se a les plantes pis dels 
edificis i construccions quan aquestes i llurs elements 
de sustentació no sobresurtin de l'alineació del vial o 
espai públic, d'acord amb les següents regles: 

a) b~ missatge publlcltan haura de correspondre a la 
difusió de les activitats que, amb carhcter circumstan- 
cial, peribdic o estacional es desenvolupin a l'edifici. 
Per tant, en la llicbncia es farh constar expressament el 
termini per al qual s'atorga. 

b) La instal.laciÓ tindra la solidesa necesshria per evitar 
la caiguda sobre la via pública i no ocultarh elements 





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'enderroca- 
ment, construcció i rehabilitació d'edificis, conceptual- 
ment es consideraran incloses en aquest article; pel que 
fa a les possibilitats d'instal.laci6, condicions d'ubica- 
ció i permanbncia, es procedir2 d'acord amb allb que es 
disposa per a les cartelleres publicithies en l'art. 13 
anterior, sense que puguin coexistir amb aquestes Últi- 
mes en un mateix emplaqament. 

Aquest tipus de publicitat podrh instamar-se també a les 
tanques de protecció quan les obres siguin estrictament de 
neteja o restauració de la faqana. El termini per a la penna- 
nbncia d'aquest suport en la situació expressada serh com a 
mhxim de sis mesos, i quan la finca es trobi en els emplaqa- 
ments relacionats en l'art. 10,l estarh limitat a dos mesos. 

Art. 47. A la via pública (mitjh 1, suport VII, 
situació H) 

La instalÁlaci6 d'aques 
situació s'autoritzarh d', 
articles 50.5 1 i 52 de I'( 
amb les disposicions relauv~b a a c j u G w i  I I I ~ L G I M  qut; c b u  

guin vigents en el moment de la seva concreta aplicació. 

ts suports publicitaris en aquesta 
acord amb allb que disposen els 
3rdenanqa municipal de neteja, o 
-i -.-- - --..--A- --**L- -..- --i 

Art. 48. En elements de mobiliari urbh (mitjh 1 3 

suport VII, situació I) 

La instal.laci6 d'aquest suport publicitari en aquesta 
situació s'autoritzarh en condicions similars a les asse- 
nyalades per a les cartelleres en l'article corresponent 
d'aquesta Ordenanqa. 

Publicitat mitiancant grans retols lluminosos 

Art. 49. Grans rbtols lluminosos 
.. . . . . . 

Elements de grandbia superior, amb altura igual o 
superior a 3 metres, dotats de llum prbpia, tals com tubs 
de neó, lhpades  d'incandescbncia o similars, recolzats 
sobre una estructura calada disposada amb una finalitat 
exclusivament publicithria. 

El missatge pot revestir qualsevol forma d'expressió, . . .  . . . 1 " .--,,--...: 
ser rlx o aotat ae moviment, i els eIectes llummusus 
podran ser esthtics o variables en el temps. 

Art. 50. Rbgim general 

a) Les lletres, signes, figures, logotips o qualsevol dels 
motius que continguin seran retallats sense fons i aniran 
recolzats sobre una estructura methl.lica calada. 

b) S'adequaran a allb que es disposa en l'ordenanqa 
municipal sobre instaLlacions lluminoses particulars i 

c) No s'adrnetrii que causin mol&sties als ocupants de 
l'edifici on s'instal.lin ni als edificis contigus amb vi- 
bracions, sorolls i enlluernament. A aquests efectes hom 
s'atindrh a les disposicions aplicables en la matbria. 

d) Per a la seva autorització caldrh la redacció d'un 
projecte arquitectbnic que contingui la informació refe- 
rent a les circumsthncies de l'entom i que consideri 



exhaustivament la situació del rbtol, el disseny dels g) Aquest tipus de publicitat no s'admetr8 en els edificis 
elements de sustentació i el seu ancoratge sobre l'edifi- inclosos en els conjunts catalogats, no regulats per l'art. 
ci, i que es certifiqui fefaentment la deguda solidesa del 6, e )  i en l'entorn d'edificis catalogats. 
conjunt en especial davant l'acció del vent. 

L'estructura methl.lica de suport i els elements auxiliars 
de la instal.laci6 es dissenyaran i situaran de la manera 
que resulti menys perceptible, i es pintaran amb colors 
que garanteixin l'adient mimetisme amb el fons on es 
retallin. 

Art. 51. A les faqanes dels edificis (mitj8 1, suport 
VIII, situació A- B) e) No s'admetrh que aquestes instal.lacions destrueixin 

O ocultin elements arquitectbnics d'interks i significa- 
tius de l'edifici, malgrat que no sigui especialment 
protegit. cobertes o terrats plans dels edificis l'altura dels quals 

sigui igual o superior a 9,15 metres sense limitacions pel 
f) Des del punt de vista compositiu, els motius i figures, 

n11~  f a  a l'lís de ICS seves denendkncies i semme aue 
com també el color i la forma dels diferents elements no 
introduiran efectes discordants, estranys, ridículs o de 
mal gust sobre l'edifici en el qual se situ'in aquestes 
instal.lacions, sobre les contigües i a l'entorn des d'on 
es vegin. b duLu1luaau DUUIG L ~ D  ~ U U L I L ~ J  U CIUIIICIIO YUCI \ I V L I I ~ L U S ~  

els requisits indicats, s'emplacin de cara a la p l a ~ a  
Tots aquest: Catalunya, la p l a ~ a  Universitat i la plaqa Francesc Ma- 
ci6. ci8. Aquests rktols hauran d'adequar-se, en tot cas, al 

La solució proposta haur8 de trobar-se perfectament respectiu projecte global que, per a cadascun dels em- 
integrada en la composició de l'edifici i a aquests efec- pla~aments esmentats i previ informe del Districte, 
tes serh preceptiu per la seva autorització l'informe dels aprovi 1'Alcaldia a proposta de la Comissió tkcnica 
Serveis tbcnics municipals corresponents i, malgrat que assessora de publicitat. 
no es tracti de casos excepcionals, el de la Comissió Aquestes instal.lacions, a més de complir les condicions 
tkcnica assessora de publicitat. generals que s'expressen en l'art. 50, s'ajustamn a les 

següents regles: 

a) S'admetrh només una instal.laci6 d'aquest tipus per 
edifici. 

* Modificat segons acord del Consell Plenari de 29-11-91 (GM núm. 
25 de 10-9-92). 



b) L'altura total del rktol no serh superior a la meitat de . - S  

I'altura de l'edifici sobre el qual s'emplaci, ni en cap cas 
a 10 metres. 

Els grans retols lluminosos en aquesta situacio poaran 
c) La proporció entre la part ocupada pels elements no ser totalment opacs, perb no es tolerarh la coexistkncia 
transparents del rktol lluminós, fora dels elements es- d'instal.lacions d'aquest tipus amb cartelleres col.loca- 
tructurals de recolzament i la superfície total del rktol, 

. .. des a la tanca provisional de closa del solar contigu a la 
mitgera. no sera superior al límit que s'assenyala en el quadre de 

l'annex IV. 

L alrura ael retol es mesurara aes ael niveu del terrat o 
coberta en el punt on es recolza fins a la part superior 
més sortint, inclbs el marc i línies que l'enquadrin. 

La superfície total del rktol als efectes d'aplicació dels 
anteriors percentatges serh la superfície del menor polí- 
gon 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 parablels als plans de la fagana o als 
elements tkcnics situats sobre la coberta, sense sobre- 
sortir lateralment dels seus límits i, en tot cas, disposats 
de manera ordenada i harmbnica respecte a l'edifici. 

Art. 52. En parets mitgeres d'edificis (mitjh 1, 
suport VIII, situació C) 

S'adrnetran aquestes instal.lacions a les parets mitgeres 
dels edificis amb subjecció a les condicions generals 
assenyalades en l'art. 51; en aquest cas s'acceptarh un 
qnrtint m h i m  dp n 4n metrec  de l  nla d e  la m i t m e r g  

No hi haurh limitació pel que fa a l'ocupació de la 
superfície de la mitgera no consolidada com a tal, 

perb en cap cas no es tolerarh que sobresurti del seu 
perímetre. 
-. . - . .. ., , 

Art. 53. Publicitat sobre vehicles 

Comprkn els missatges publicitaris materialitzats en 
alguns dels suports I, 11, III, VI, VII, XI, XII i XIII situats 
sobre un vehicle, estacionat o en marxa. La publicitat 
sonora o acústica des de vehicles se sotmetrh a les 
restriccions imposades per a aquest mitjh. 

Art. 54. Rkgim general 

a) La publicitat mitjangant vehicles que transitin o esti- 
guin estacionats a la via pública queda prohibida amb 
carhcter general. 

Queden exceptuats d'aquesta prohibició els vehicles de 
la prbpia empresa que exhibeixin llegendes, grafismes, 
pictogrames, dibuixos, emblemes, anagrames, etc. so- 
bre la carrosseria, referents al nom o raó social de 
l'empresa o de l'activit 



b) La publicitat realitzada per vehicles de transport 
públic de passatgers s'ajustari a les disposicions que 
s'assenyalin expressament en la concessió, i reunir& les 
condicions i característiques que s'hi determinin. 

c) La publicitat megafbnica realitzada des de vehicles 
es regularh segons el que es preveu per a aquest mitja. 

Publicitat mitjanqant projeccions fixes o animades 

Art. 55. Projeccions fixes o animades 

Són els suports publicitaris en els quals el missatge es 
materialitza mitjanqant la projecció, sobre una pantalla 
instal.lada a l'efecte, d'imatges, grafismes o dibuixos, 
fixos o animats. 

S'inclou en aquest suport tota la publicitat basada en la 
projecció directa o per transparkncia, sobre una pantalla, 
de pel.lícules i diapositives, que continguin missatges 
publicitaris. 

Art. 56. Rkgim general 

Podrh realitzar-se conforme a les següents normes: 

a) La pantalla podra col.locar-se sobre parets mitgeres, 
tanques de solars i tanques de protecció d'obres. 

b) Les pantalles se supeditaran, pel que fa a situació, 
dimensions i disposició, a les prescripcions assenyala- 
des per a les cartelleres en els art. 9 i 55, segons la 
situació en quk es trobin. 

c) L'activitat no ha de produir molksties als ocupants de 
l'edifici on estigui instal.lada, ni en els edificis o dels 
situats a l'entorn, per sorolls o vibracions dels aparells 
de projecció o per enlluernament. A aquests efectes, es 
procedir2 d'acord amb les disposicions aplicables en la 
matkria. Tampoc no s'autoritzaran les que produeixin 
efectes discordants, estranys o de mal gust en l'entorn. 

d) Quan la projecció d'irnatges vagi acompanyada 
d'efectes sonors, d'acord amb el que es disposa en 
aquesta Ordenanqa, aquesta activitat complement~a es 
regularh per les disposicions referents a publicitat acús- 
tica o sonora. 

1 Publicitat mitjanqant sistemes electronics 

I Art. 57. Sistemes electrbnics (noves tecnologies) 

i Són els suports publicitaris en els quals el missatge, 
sigui quina sigui la seva forma d'expressió, es materia- 
litza mitjanqant efectes basats en la llum, diferents de la 
projecció, tals com pantalles gegants de vídeo, vídeo 

1 murs, raigs laser, hologrames, rktols electrbnics, etc. 

I Art. 58. Rkgim general 

La publicitat mitjanqant les noves tecnologies electrb- 
niques podrh desenvolupar-se d'acord amb les pres- 
cripcions generals d'aquesta Ordenanqa, previ informe 
de la Comissió tkcnica assessora de publicitat. 



a) Quan calgui pantalla o un element similar per produir 
els efectes lluminosos, aquests es projectaran d'acord 
amb la ubicació, dimensions i resta de característiques 
assenyalades per a les cartelleres i rbtols. 

b) Quan es desenvolupin a l'interior de solars, les pan- 
talles i la resta d'elements necessaris se situaran ocupant 
el volum virtual edificable la parcel.la, segons la seva 
qualificació urbanística. En el cas que aquesta qualifi- 
cació determini la inedificabilitat de la finca, la solució 
estarh determinada per les preexistbncies i pels parhme- 
tres aplicables a les zones contigües edificables, sense 
perjudici que la llicbncia s'atorgui amb carkter provi- 
sional, d'acord amb allb que es preveu en l'art. 6 de les 
Normes Urbanístiques del P.G.M. 

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

Si per necessitats tbcniques degudament justificades es 
necessitessin dimensions o sortints més grans, o fos 
inviable el compliment de les condicions imposades, es 
consideraran en cada supbsit les limitacions que s'hagin 
d'aplicar, amb el previ informe dels serveis tbcnics 
competents i el favorable de la Comissió tbcnica asses- 
sora de publicitat. 

c) Els equips de reproducció, ginys electrbnics o mech- 
nics necessaris per produir aquestes activitats i altres 
elements se situaran de tal manera que no causin molbs- 
ties ni perill per als vianants ni els ocupants de l'imrno- 
ble o immobles contigus. A aquests efectes, es procedira 

d'acord amb allb que disposin les normatives aplicables 
en la matbria. 

d) No s'admetrh que aquest tipus d'activitat publicithria 
provoqui impactes distorsionants amb l'entom, ni efec- 
tes extravagants, discordants o de mal gust. 

e) Si l'activitat publicitbia mitjanqant aquest suport va 
acompanyada d'efectes sonors, es regular3 per les dis- 
posicions referents a la publicitat acústica o sonora. 

Repartiment individualitzat de propaganda escrita 
i de mostres i objectes 

Art. 59. Repartiment individualitzat de propagan- 
da o de mostres i objectes 

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

Art. 60. El repartiment individualitzat de propa- 
ganda escrita i de mostres i objectes amb carkter gratu'it 
s'acomodarh a les disposicions generals d'aquesta Or- 
denanqa i en especial a all6 que s'assenyala en l'art. 
corresponent. A més se supeditarh al que es preveu en 
l'ordenanca municinal de neteia i totes les altres disvo- 
sicic 

s . . . . . . . 

ms que la regulin. 



c) En tot cas hom s'atindrh a allb que es disposa sobre 
la matkria en I'Ordenanqa municipal sobre contamina- 
ció per agents físics, o a qualsevol disposició vigent que 
reculli aquesta activitat. 

Publicitat aeria 

Art. 63. Globus esthtics i dirigibles. Avions 

S'entendran inclosos en aquest concepte els missatges 
publicitaris que, materialitzats mitjanpnt algun dels 
suports descrits, se situen o difonen des d'aparells o 
artificis autosustentats en l'aire, fixos (com els globus 
esthtics) o mbbils (com els globus dirigibles o els 
avions). 

Art. 64. La publicitat mitjangant avions i globus 
dirigibles o est2tics s'acomodarh a les disposicions ge- 
nerals d'aquesta Ordenanqa i a les normes superiors 
aplicades en aquesta matkria (Decret del 13 d'agost de 
1984, BOE núm. 281, de 7 d'octubre, i Ordre de la 
Presidkncia del Govern de 20 de desembre de 1965, 
BOE núm. 307, de 24 de desembre, reguladors de la 
propaganda comercial akria). 

Pel que fa als globus esthtics o captius, tan sols se 
n'admetrh la instaLlaci6 en solars, de manera que els 
elements de sustentació i ancoratge, com també el ma- 
teix globus, no ultrapassin el perímetre de la finca. 



El projecte que acompanyarh la petició contindrh una 
detallada descripció de la instal.laci6, el seu emplaqa- 
ment, l'ombra que fa, el sistema d'ancoratge, els ele- 
ments que garantiran la inamoiblitat de l'aparell, i haurh 
de justificar la deguda fortalesa del conjunt, en especial 
per resistir l'acció del vent. 

Per a la concessió d'aquest tipus de llickncia ser& pre- 
ceptiu l'informe de la Unitat de Projectes Urbans o dels 
serveis tbcnics que tinguin encarregada la responsabili- 
tat en aquesta matkria. 

Les llickncies es concediran per a un termini determinat 
no superior a 30 dies, que es farh constar expressament 
en la llickncia, transcorreguts els quals la instal.laci6 
completa haura de ser retirada. Qualsevol termini supe- 
rior haur2 de ser informat per la Comissió tbcnica asses- 
sora de publicitat. 

ALTRES DISPOSICIONS 

Art. 65. Publicitat en períodes electorals 

Tot el que pertany a publicitat en els períodes electorals 
es regular2 per un Decret de l'Alcaldia, sense perjudici 
d'allb que pugui estar establert per normes de superior 
jerarquia. 

Art. 66. Publicitat en festes populars 

1. L'Alcaldia podrh adoptar les disposicions especials 
que consideri oportunes per regular la publicitat durant 
les festes populars, de tal manera que causin els menors 
inconvenients possibles als interessos dels ciutadans. 

En tot cas, l'entitat interessada haurh de retirar els 
elements publicitaris subsistents, un cop acabat el perío- 
de festiu, i en cas de no fer-ho en el termini de deu dies, 
previ l'oportú requeriment, ho faran els serveis munici- 
pals amb cost a c h e c  del titular de la publicitat. 

2. Durant el període de festes populars i tradicionals dels 
barris, 1'Alcaldia podrh autoritzar excepcionalment la 
col~locació, en els llocs públics que assenyali, de ban- 
deres, banderoles i pancartes anunciadores 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 en els arts. 50, 41 i 52 de les Ordenances 
municipals de neteja, s'aplicarán les següents normes: 

a) En la sol.licitud de llickncia s'haurh d'expressar 
el contingut de la pancarta, l'emplaqament que es pre- 
tén, l 'al~ada mínima sobre la calqada en qui: s'hagi de 
situar, el suport on s'haurh de fixar i el procediment de 
subjecció que tindra. 

b) Les pancartes s'hauran de col.locar de manera 
que no pertorbin la lliure circulació de vianants i vehi- 
cles ni puguin ocasionar danys a persones, a la via 
pública, arbres o instal.lacions. 

La part inferior de la pancarta en tota l'extensió no podra 
quedar situada a menys de 5 centímetres d'alqada sobre 
la calqada. 

c) La sol.licitud ser2 informada pel Consell Muni- 
cipal de Districte corresponent a l'emplaqament. 

d) Si es sol.licités la col~locaci6 de pancartes sus- 
peses dels fanals, els qui ho demanin hauran d'acreditar 
que seran col.locades en condicions tals que garantei- 



xin, al parer de 1'AdministraciÓ municipal, que no po- 
dran produir cap dany. 

De les llichcies i concessions 

Art. 67.1. Necessitat de llicbncia. Ser2 necessiria 
l'obtenció de la prkvia llicbncia municipal per al desen- 
volupament d'activitats publicitkies regulades en 
aquesta Ordenan~a amb les excepcions que en el núme- 
ro següent s'indiquen i les que en casos especials pugui 
determinar 1'Alcaldia. 

2. No precisaran llicbncia municipal, excepte quan 
aquesta sigui obligatbria, segons el que es disposa en 
I'Ordenan~a sobre instal.lacions lluminoses particulars 
o per estar en les situacions previstes en l'art. 6 , e):  

a) Les plaques i escuts indicatius de dependbncies 
públiques, seus de representacions oficials estrangeres, 
hospitals, clíniques i dispensaris, activitats professio- 
nals, i similars col.locades sobre portes d'accés o prop 
d'aquestes. 

b) Les banderes, banderoles o estendards i ele- 
ments similars representatius dels diferents paYsos, es- 
tats, organismes oficials, centres culturals, religiosos, 
esportius, polítics, coblegis professionals 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 qui: estan oberts al públic, 

els preus dels art. en venda, els motius d'un possible 
tancament temporal, de trasllat, liquidacions o rebaixes 
i altres de similars, sempre amb caricter circumstancial. 

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

Art. 68. Requisits per a la petició, tramitació i 
concessió de llicbncies per a les instal.lacions i activitats 
publicit2ries 

Les llicbncies s'atorgaran d'acord amb el següent pro- 
cediment: 

1. Hauran de se sol.licitades per les persones naturals o 
jurídiques per a la propaganda de llurs prbpies activitats 
en els béns que posseeixin o, si escau, per agbncies de 
publicitat inscrites en el registre general corresponent. 

2. La sol.licitud hauri d'anar acompanyada de: 

a) La documentació que acrediti que amb la pro- 
paganda no s'incorre en cap de les prohibicions assen- 
yalades en l'art. 6 d'aquesta Ordenan~a. 

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



Aquest darrer punt no serh aplicable a la propaganda 
política durant els períodes electorals, que s'haurB 
d'ajustar a all6 que preveuen les disposicions generals. 

3. En particular, quan es tracti de cartelleres, la docu- 
mentació que s'aportarh és l'assenyalada amb carhcter 
general en aquest apartat, amb les següents precisions: 

11: 
fin 

a la cantonada o xamfril més prbxim, l'amplada del 
carrer o carrers i la seva relació amb els immediats. 

3.2. Croquis per duplicat, a escala no menor 
d'11100 i acotat, de les característiques de la instal.laci6, 
amb la relació dels diferents elements que la constituei- 
xen, fins i tot els de suport i ancoratge amb vistes de 
front, secció i planta, totes referides a les alineacions i 
rasants oficials i reals dels vials; s'hi concretaran els 
materials, qualitats, textures i colors que s'utilitzaran en 
la construcció d'aquests elements. 

3.3. Dues fotografies de format 18 per 24 centíme- 
tres del lloc i l'entorn on es vol instal.lar aquests suports 
publicitaris, en les quals s'aprecii' clarament el conjunt 
i es demostri que la instal.laci6 no impedeix la visió 
d'arbres o Brees enjardinades públiques o privades, 
perspectives urbanes o paisatgístiques, típiques, tradi- 
cionals o d'interbs, edificis o conjunts arquitectbnics 
protegits. Sobre la fotografia s'assenyalaran, mitjanqant 
l'adequat muntatge, els requadres de les cartelleres i els 
elements complementaris. 

3.4. Declaració o compromís de mantenir la instal- 
laci6 en perfectes condicions de seguretat, estabilitat i 
ornament, com també de la tanca del solar i els elements 
complementaris quan siguin obligatoris d'acord amb 
aquesta Ordenanqa. 

4. Les sol.licituds es formularan en cada cas en l'imprbs 
oficial corresponent, dirigides a 17Alcaldia i signades 
per l'interessat o per la persona que legalment el repre- 
senti, amb les següents indicacions: 

4.1. Nom, cognoms, domicili, circumsthcies per- 
sonals, dades del DNI i de l'entitat en representació de 
la qual actua el qui ho signa (quan ho faci per repre- 
sentació). 

4.2. Nom, cognoms, domicili, circumsthcies per- 
sonals, dades DNI de l'interessat, quan es tracti de 
persones físiques, raó social, domicili, dades d'inscrip- 
ció en el corresponent registre públic, i si escau, número 
d'identificació fiscal, quan el qui ho sol.liciti sigui una 
persona jun'dica. 

4.3. Situació, superfície i pertinen~a de la finca o 
classe d'activitat, obra o instal.laci6 per a la qual se 
sol.licita la llicbncia. Lloc i data. 

5. La sol.licitud de llicbncia es presentarh en el Registre 
general de l'Ajuntament, ansa acompanyada de la do- 
cumentació prbvia, d'acord amb allb que s'estableix en 
l'art. 29 de les Ordenances metropolitanes d'edificació, 
sense perjudici de la que s'exigeix en les Ordenances 
fiscals vigents i en aquesta mateixa Ordenanqa de pu- 
blicitat. 



formalització d'una asseguranqa de responsabilitat civil 
que cobreixi els danys a tercers que poguessin ocasio- 
nar-se, i amb una durada que coincideixi amb l'activitat 
que es desenvoluparh. Així mateix, l'adrninistració po- 
drh exigir el dipbsit d'una fianqa o aval que garanteixi 
la reposició dels elements de la urbanització que a parer 
dels serveis tbcnics poguessin quedar afectats, o bé per 
cobrir els costos de neteja subsidihria de la via i espais 
públics, quan es tracti de determinades activitats publi- 
citkies que la puguin deteriorar. 

La cancel.lació s'efectuarh un cop s'hagi acabat l'activi- 
tat i s'hagin retirat completament tots els elements, &a- 
mitats pel procediment general previst a aquest efecte en 
l'art. 54 de les Ordenances metropolitanes d'edificació. 

Art. 70. Publicitat en sbls i instal.lacions de domini 
municipal 

1. Les activitats publicithries sobre o des d'edificis, 
instal.lacions i altres propietats municipals i sobre o des 
de la via pública i elements de mobiliari urbh, només 
podran autoritzar-se mitjanqant una concessió sotmesa 
a les disposicions de l'art. 32 i següents de l'ordenanqa 
sobre utilització de béns d'ús públic municipal, els plecs 
de condicions que la regeixin i allb que s'estableix en 
aquesta Ordenanp. 

Els elements de mobiliari urbh com a suport de publici- 
tat. S'admetrh que els elements de mobiliari urbh desti- 
nats a prestar serveis públics a les vies o espais públics 
de la ciutat puguin servir de recolzament als suports 
publicitaris assenyalats en aquesta Ordenanqa, en les 

serveis tkcnics presentin algun risc o perill, la prbvia condicions establertes en els art. 26 i 27. 



Els plecs d'acord amb els quals es concedeixin les 
esmentades instal.lacions a la via pública determinaran, 
a més a més de les dimensions, llocs en qui: s'hagin 
d'instablar i altres condicions que en cada cas escaiguin, 
els percentatges de reserva d'espai que hauran de quedar 
a disposició de 1'Ajuntament per als avisos o anuncis 
que aquest consideri convenients. 

Art. 71. Conservació d'instal.lacions publicitbies 

Els titulars de les llicbncies i de les concessions s'encar- 
regaran 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 I'Orde- 
nanqa de neteja vigent, se suposar2 que el propietari els 
considera com a residu i, d'acord amb el procediment 
establert en aquella Ordenanqa, podran ser retirats pels 
serveis municipals corresponents. 

Art. 72. Instal-lacions publicithies lluminoses 

Les activitats publicithies que, qualsevol que sigui la 
forma d'autorització, s'hagin de desenvolupar mitjan- 
qant instal.lacions lluminoses s'hauran de sotmetre, a 
més a més, a les condicions expresades en I'Ordenanqa 
municipal sobre instal.lacions lluminoses particulars. 

Art. 74. Rbgim sancionador 

1. L'incompliment dels preceptes d'aquesta Ordenanqa 
ser2 sancionat amb una multa de l'import autoritzat per 
les lleis, sense perjudici de l'adopció de les mesures que 
escaiguin a fi i efecte de restablir la legalitat infringida. 
Tals mesures podran consistir, segons la naturalesa de 
la infracció, en: 

a) Suspensió de les llicbncies obtingudes. 
b) Ordre de practicar les rectificacions necesshies 

a les obres i instal.lacions realitzades. 
c) Enderrocament de les obres i insta1,lacions cons- 

tniides indegudament, o retirada parcial o completa de 
les instal.lacions, segons el cas. 

d) Precintament de les instal.lacions realitzades per 
infracció de l'ordenanqa. 

e )  Qualsevol altra de carhcter analeg prevista en la 
legislació vigent. 

2. La imposició de sancions o multes es graduar2 
d'acord amb la gravetat de la infracció, el perjudici 
causat als interessos generals, el benefici obtingut i 
altres circumsthcies que tinguin relació amb el fet 
sancionat. 

Les multes s'imposaran prbvia audibncia dels interes- 
sats; 1' incompliment de l'ordre de retirada total o par- 
cial de la insta1,lació portar2 a la imposició de multes 

Art. 73. Retirada d'anuncis sense llicbncia 

Els titulars dels diferents suports publicitaris, en posses- 
sió de la corresponent llicbncia, podran retirar els anun- 
cis que es fixin sense llur consentiment, sense perjudici 
que puguin denunciar els fets a 1'Ajuntament. 

v e  rd m1racc;iu u allu y u ~  u~syusa ayucara uluulculya, 

en seran responsables solidhriament: 



~ I I ~ N S I C ~ O  ue les sancions que corresponguin. 
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Transitoria la. Les instal.lacions publicitkies 
que a l'entrada en vigor d'aquesta Ordenanqa no tinguin 
llicbncia o que tenint-ne no s'ajustin a les seves pres- 
cripcions, en allb que no es reguli expressament en les 
disposicions transitbries hauran de ser retirades, o en 
altre cas legalitzades amb subjecció a les noves dispo- 
sicions, en la forma i terminis previstos per la legislació 
general vigent en la matbria. 

Transitoria 2a. Rgtols, tendals, marquesines i ele- 
ments decoratius visibles des de la via pública 

Quan els esmentats elements estiguin situats en edificis 
catalogats, conjunts protegits (annex U), vies importants 
(annex 111) el termini per a l'adaptació seri: 

a) D'un any, en els supbsits previstos en l'art. 6,l i 2 
(excepte l'apartat e) .  

b) En els situats en conjunts protegits i edificis catalo- 
gats i el seu entorn; quatre anys. 

c) En els situats a les vies relacionades a l'annex IiI: sis 
anys. 

*d) Quan es refereixi a finques o supbsits diferents dels 
anteriors, només hauran d'adaptar-se en all6 que es 
preveu en aquesta Ordenanqa en el cas que se substituei- 
xi, reformi o modifiqui la seva forma o emplaqament, 
es varii el contingut del missatge difós, es modifiqui, am- 

* Modificació aprovada pel Consell Plenari el 25 de maig de 

I 1990. 



b) Les instal.lacions a les zones relacionades en l'art. 
10,l i al seu entorn, conjunts protegits i les que es trobin 
en qualsevol situació no admesa per la present Ordenan- 
E 

rior, en el remmi ue Lres I I I G ~ U ~  a G U I I I ~ L ~ ~ I  U C ; ~  UG la u a ~ d  

d'aprovació d'aquesta Ordenanga, estaran obligades a 
presentar una relació de les cartelleres i grans rbtols 
lluminosos que tinguin instal.lats, assenyalar el nombre 
d'aquests, llur emplagament, el número d'expedient de 
llicbncia i la situació legal. 

b) Les llicbncies a qui: es refereix l'apartat anterior 
hauran de ser convalidades dins els sis mesos següents 
a la data d'aprovació d'aquesta Ordenanqa. Un cop 
acabat aquest termini sense que la 1lici:ncia sigui conva- 
lidada, la instaLlaci6 s'entendra a tots els efectes inclosa 
en el supbsit previst en la disposició transitbria la., i per 
tant haur5 de ser desmuntada o adaptada a les noves 
disposicions, 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 faganes rktols indicatius de l'activitat 
que s'hi desenvolupa, denominació genhrica de l'esta- 
bliment o raó social, que disposin de llicbncia i s'ajustin 
a les seves prescripcions, perb no s'adeqiiin a les dispo- 
sicions d'aquesta Ordenan~a, quan així ho acordi 1'Ad- 
ministració per a actuacions específiques en edificis 



catalogats o en carrers determinats, els hauran d'adaptar 
en un termini m k i m  de cinc mesos. En aquest cas 
tindran dret a les bonificacions parcials de l'arbitri sobre 
la radicació, sempre que les modificacions o substitu- 
cions de suports es realitzin efectivament en aquest 
període. 

En el cas que ho hagin estat requerits per 1'Administra- 
ció, tindran un període de quatre anys per ajustar-se a la 
present Ordenanga. 

I .  U U C V 1 ~ U I I A b I I C  UCI 1 b 3  IIILClllCllClD Y l G V l D L G D  L11 

aquesta Ordenanga no eximirh mai de I'obtenció 
d'aquelles llicbncies que s'exigeixin per al desenvolu- 
pament d'activitats en els béns de domini públic, 
d'acord amb I'Ordenanga corresponent, les disposi- 
cions de la qual sempre prevaldran sobre les d'aquesta 
Ordenanqa. 

2. En el moment en qui: s'assigni als districtes la 
competbncia per a l'atorgament d'un o diversos tipus de 
llicbncies regulades per la present Ordenanga, haurh 
d'establir-se el procediment a seguir en el mateix acte 
d'assignació. 

3. En el termini d'un any s'efectuarh per part de 
1'Ajuntament una relació-inventari d'aquelles instal.la- 
cions publicithries existents a l'entrada en vigor 
d'aquesta Ordenanga, encara que no s'ajustin a les 
prescripcions que conté, que, situades en edificis o 

conjunts catalogats pels seus valors compositius, típics, 
tradicionals o histbrics, que es reconeguin d'interbs 
artístic el qual determini la convenibncia de la seva 
conservaci6 i permankncia, i proposarh, si escau, la seva 
inclusió en el cathleg, a fi de preservar-les. 

la. Queda derogada l'ordenanga de publicitat vi- 
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yuaare ae mlyans, suports i situacions 

?J?E 
wwiqnd 

BJOUOS 

IWWmd 

epue6edo~d 
~uaw!wdatj 
-- 

'uwala 
sawaisls 

suo!maloy 

sapqan 
aJqos 

sosou!wnll 
Wl?J 

sawuea ! 
SslOJapUEq 
'salapueg 

sain61~ ! 
sapalqo 

s~msa 
sanbeld 

'13aIUlb.E 
s~uawag 

SlOl?tl 

sn!saqpe 
s11aw3 

Conjunts inclosos en el Cataleg del patrimoni 
arquitectonic historico-artístic de la ciutat 

de Barcelona (categoria C, capítol VI) 

TIPUS I 

Fossar de les Moreres, carrer del. 

Isabel 11, passeig d'. (Sector delimitat pel passeig d'Isa- 
bel 11, p l a ~ a  del Palau i pas de Sota Muralla, excepte les 
plantes 5a. i 6a. de les finques del pas de Sota Muralla, 
núm. 3 i del carrer de la Reina Cristina núm. 1 .) 

Monestir, baixada del. 

Monestir, p l a ~ a  del. 

Monestir de Pedralbes, sector del. (Monestir, conventet 
i dues portes del recinte.) 

Montcada, carrer de. 

Montcada, placeta de. 

Permanyer, passatge de. 

Pietat, carrer de la. 

Rei, plaqa del. 

Reial, plaga. (Inclosos el carrer de Colom, el passatge 
de Bacardi, passatge de Madoz, i els phrtics.) 

Santa Euklia de Vilapiscina, barriada de. (Església, ca 
1'Artés i can Basté.) 



Sant Felip Neri, plaqa de. Seca, sector del carrer de la. (Limitat pels carrers: de les 

Sant Genís dels Agudells, barriada de. (Església, recto- Mosaues. de la Seca. de la Cirera. dels Flassaders. 

ria, cementiri i can Safont.) 

San Just, plaqa de. 

Sant Martí de Provenqals, barriada de. (Església, recto- 
ria, hostal, can Planas, ca 1'ArnÓ i can Cadena.) 

Viladecols, baixada de. 
Banca, passatge de la. 

TIPUS 11 Basses de Sant Pere, carrer de les. 

E Boqueria, carrer de la. 

A ,  

Ambdues faqanes.) 

Universitat industrial. (Limitada pels carrers del Comp- 
te d'urgell, del Rosselló, del Comte Borrell i de Pan's.) 

TIPUS I11 

Blanqueria, carrer de la. 

Born, sector delmercat del. (Limitat pel carrers: Comer- 
cial, de la Fusina, de la Ribera.) 

Duc de Medinaceli, plaqa del. 

Esquirol, carrer de 1'. 

Llana, plaqa de la. 

Mercb, plaqa de la. 

Milans, carrer de. 

Palau, plaqa del. 

Pi, plaqa del. 

Picasso, passeig de. (Tram passeig de Pujades-avinguda 
del Marqubs de l'kgentera, i pbrtics.) 

SantaMaria, plaqa de. (Inclbs el carrer de les Caputxes.) 

Sant Honorat, carrer de. 

Sant Jaume, plaga de. 

Sant Josep Oriol, plaqa de. 

F~ll'lll, L'UlC1 uc. 

Jaume I, carrer de. 

Neu de Sant Cugat, carrer de la. 

Notariat, carrer del. 

Princesa, carrer de la. 

Sant Josep, plaqa de. (Pbrtics.) 

TIPUS N 

Muralles romanes, sector de les. (Limitat pels carrers: 
de la Palla, dels Banys Nous, d'Avinyó, d'en Gignhs, 
d 7 h g e l  Baixeras, del Sotstinent Navarro, plaga de Ra- 
mon Berenguer el Gran, plaqa de l'Angel, carrer de la 
Tapineria, avinguda de la Catedral, plaqa Nova. Amb- 
dues faqanes.) 



Rambla, la. 

Santa Maria, sector de. (Limitat pels carrers: del Con- 
solat de Mar, dels Canvis Vells, dels Canvis Nous, de 
Plegamans, dels Abaixadors, de 17Argenteria, del Bros- 
solí, dels Banys Vells, de Sant Antoni de Sombrerers, 
dels Sombrerers, placeta de Montcada, carrer de la 
Vidrieria, plaga de les Olles, plaga del Palau, carrer del 
Consolat de Mar. Ambdues faganes.) 

Tibidabo, avinguda del. 

TIPUS V 

Eixample Cerd$ sector de 1'. (Limitat pels carrers: 
avinguda Diagonal, passeig de Gracia, carrer de Cbrse- 
ga, passeig de Sant Joan, carrer de Trafalgar, plaga 
d7Urquinaona, carrer de Fontanella, plaga de Catalunya, 
carrer de Pelai, plaqa de la Universitat, ronda de Sant 
Antoni i carrer del Comte d'urgell, com també la pro- 
longació de l'avinguda Diagonal fins a la plaga de les 
Glbries, la prolongació la Gran Via de les Corts Catala- 
nes fins a la plaga d7Espanya i la plaqa de les Glbries, la 
prolongació del passeig de Gracia fins el carrer Gran de 
Gracia i la ronda de Sant Pau fins al Parablel. Aquest 
límit inclou ambdues faganes de les vies o places refe- 
rides fins a la profunditat edificada o edificable, excepte 
en el carrer de Cbrsega entre passeig de Gracia i el 
passeig de Sant Joan, i en el carrer de Trafalgar entre el 
carrer d70rtigosa i el passeig de Lluís Companys, on el 
límit se situa en l'eix del carrer, amb exclusió de la 
fagana exterior.) 

ANNEX IIT 

Relació de vies i m ~  -- 

Adri& plaga d' 

Alí Bei, carrer d'. (vel comengamenr al passeig ae >ant 
Joan.) 

Ample, carrer. 

Angel, plaga de 1'. 

Antoni López, plaga d'. 

Antoni Maura, plaga d'. 

Aragó, carrer d'. (Del carrer del Comte d'Urgell a la 
p l a ~ a  de Pablo Neruda.) 

Aragó, passatge d'. 

Arcs, carrer dels. 

Aribau, carrer d'. 

Augusta, via. 

Ausias Marc, carrer d'. (Del comengament al passeig de 
Sant Joan.) 

Bailh, carrer de. @el comengament al carrer de Cbr- 
sega.) 

Balmes, carrer de. 

Batlló, passatge de. 

Berenguer el Gran, plaga de. 

Bergara, carrer de. 

Bisbe CatalB, carrer del. 

Bisbe Urquinaona, plaga del. 



Bonanova, passeig de la. 

Bonanova, plaga de la. 

Boqueria, carrer de la. 

Bruc, carrer del. 

Buenos Aires, carrer de. (Del carrer del Comte d'Urgell 
al final.) 

Camps Elisis, passatge dels. 

Canuda, carrer de la. 

Carles I, passeig de (De la Gran Via de les Corts Cata- 
lanes a la plaga de Pablo Neruda.) 

Carles 111, Gran Via de. 

Caputxins, passatge dels. 

Carme, carrer del. 

Casanova, carrer de. 

Casp, carrer de. (Del comengament al passeig de Sant 
Joan.) 

Catalunya, plaga de. 

Catalunya, rambla de. 

Catedral, avinguda de la. 

Colom, passeig de. (Del comengament a l'avinguda del 
Paral.le1.) 

Comtal, carrer. 

Comte d'urgell, carrer del. 

Concepció, passatge de la. 

Consell de Cent, carrer del. (Del carrer del Comte 
d'Urgell al passeig de Sant Joan.) 

Cbrsega, carrer de. (Del carrer del Comte dlUrgell al 
passeig de Sant Joan.) 

Corts Catalanes, Gran Via de les. (Del carrer de Mbxic 
a la plaga de les Glbries Catalanes.) 

Creu Coberta, carrer de la. 

Diagonal, avinguda de la. (De la   laca de les Glbries 
Catalanes fins al final.) 

Diputació, carrer de la. (I 
al passeig de Sant Joan.) 

Doctor Ignasi Barraquer, p l a ~ a  del. 

Doctor Letarnendi, plaga del. 

Domingo, passatge de les. 

Drassanes, avinguda de les. 

Enric Granados, carrer d'. 

Escoles, passatge de les. 

Espanya, plaga d'. 
Fabra i Puig, passeig de. (Del carrer Gran de Sant 
Andreu fins a l'avinguda Meridiana.) 

Ferran, carrer de. 

Ferran Casablancas, plaga de. 

Floridablanca, carrer de. 

Fontanella, carrer de. 

Francesc Macih, plaga de. 

Gal.la Placídia, plaga de. 

Ganduxer, carrer de. 

Gaudí, avinguda de. 

Gaudi, plaga de. 



General Mitre, ronda del. Mandri, carrer de. 
Girona, carrer de. 

Goya, plaga de. 

Grhcia, passeig de. 

Grhcia, travessera de. 

Gran de Grhcia, carrer. 

Gran de Sant Andreu, carrer. (Del carrer de la Riera 
d7Horta fins a la plaga de Mosskn Clapés.) 

Hospital, carrer de 1'. 

Infanta Carlota, carrer de la. 

Isabel 11, passeig d'. 

Jaume I, carrer de. 

Joan Carles I, plaga de. 

Joaquim Falguera, plaga de. 

Johann Sebastian Bach, carrer de. 

Jonqueres, carrer de les. 

Josep Anselm Clavé, carrer de. 

Laietana, via. 

Lesseps, plaga de. 

Londres, carrer de. (Del carrer del Comte d'Urgell fins 
al final.) 

Lluís Companys, passeig de. 

Lluís Pellicer, passatge de. 

Major de Sarrih, carrer. (Des de la plaga d'Art6s fins a 
la plaga de Sarrih.) 

Mallorca, carrer de. (Del carrer del Comte d'Urgell a la 
plaga de Mosskn Jacint Verdaguer). 

Mare de Déu de la Pau, p l a ~ a  de la. 

Marina, carrer de (De l'avinguda Diagonal a la plaga de 
Gaudi.) 

Marquks de I'Argentera, avinguda del. 

Méndez Nuñez, carrer de. (Del carrer de Trafalgar a la 
ronda de Sant Pere.) 

Méndez Vigo, passatge de. 

Mercader, passatge de. 

Mercat, passatge del. 

Mer&, passatge de la. 

Molina, plaga de. 

Mosskn Jacint Verdaguer, plaga de. 

Muntaner, carrer de. 

Nou de la Rambla, carrer. (Del comengarnent a l'avin- 
guda del Paral.lel.) 

Nova, plaga. 

Orient, plaga de 1'. 

Paral.le1, avinguda del. 

Par's, carrer de (Del carrer del Comte d'Urgell fins al 
final.) 

Pau Casals, avinguda de. 

Pau Claris, carrer de. 

Pedralbes, avinguda de. 

Pedralbes, plaga de. 

Pelai, carrer de. 

Permanyer, passatge de. 



Pes de la P 

Picasso, pa 

Pintor Fort 
de Xucli.) 

Pius XII, p 

Pla, passat: 

Portaferris! 

Portal de 1' 

Portal de 1; 
Prat de la I 

Príncep d', 

Princesa, c 
Provenqa, 
passeig de 

Rambla, la 

Reina Elisc 

Reina Mar 

Rivadeney 

Roger de I 

Roma, avi] 

Rosselló, ( 
passeig de 

Sagrada Fí 

Sant Ant01 

Sant Ant01 

Sant Gerv; 

Sant Gregori Tr, 

Sant Jaume, pla1 

Sant Joan, passe 

Sant Pau, carrer 

Sant Pau, ronda 

Sant Pere Més 1 

Sant Pere, rond; 

Santa Anna, car 

Saragossa, carre 
del General Mit 

Sarrii, avingu& 
da de la Diagon 

Sarrii, plaqa de 

Sepúlveda, can 
fins al final.) 

Tamarit, carrer 
al final.) 

Tarragona, 

Teatre, plac; 

Tetuan, plac 

Tibidabo, aving 

Trafalgar, carie 

Universitat pla! 

Universitat, ror 

Vakncia, carre 
al passeig de S: 

Villarroel, carrt 

aumaturg, p l a ~ a  de. 

Fa de. 

:ig de. 

de. 

de. 

Ut, carrer de. 

I de. 

rer de. 

:r de. (Del comenpment fins a la ronda 
re.) 

i de. (Del comenpment fins a l'avingu- 
al.) 

.er de. (Del carrer del Comte d'Urnell 

de. (Del carrer del Comtt 

carrer de. 

a del. 

;a de. 

:uda del. 

r de. 

;a de la. 

tda de la. 

r de. (Del carrer del Comte d'urgell fins 
mt Joan.) 

x de. 



NOTA 

ANNEX IV 

DE LES INSTAL-LACIONS I 
:ATS PUBLICITARIES 

L'article 35 ael Text Refós de la Llei sobre el 
Regim del Sbl i Ordenació Urbana de 9 d'abril de 
1976 va ser derogat per l'article 136 del Text 
Refós de la Llei sobre el Rbgim del Sbl i 
Ordenació Urbana de 26 de juny de 1992. 


