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Dilluns, 16 de setembre de 2013

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 27 de juny de 2013, aprovà provisionalment l’Ordenança numero 77 
reguladora de la Publicitat Estàtica a Sant Vicenç de Montalt: Cartells, banderoles i pancartes. La qual cosa va estar 
exposada públicament durant el termini de 30 dies hàbils mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província de 24 de  
juliol  de  2013.  Transcorregut  l’esmentat  termini  sense  que  s’hagin  formulat  reclamacions  ni  suggeriments,  l’acord 
d’aprovació inicial ha esdevingut definitiu.

Annex.

ORDENANÇA NÚMERO 77:  ORDENANÇA REGULADORA DE LA PUBLICITAT ESTÀTICA A SANT VICENÇ DE 
MONTALT: CARTELLS, BANDEROLES I PANCARTES.

En els darrers temps s'ha observat un augment significatiu de l'encast de cartells i de la instal·lació de banderoles i  
pancartes a Sant Vicenç de Montalt, amb la finalitat de difondre entre el públic l'existència d'activitats, actes, serveis, etc. 
que, en algunes ocasions, ofereixen entitats sense finalitat de lucre i, en altres empreses o societats amb afany lucratiu, 
ja siguin de la vila, de la comarca del Maresme o bé de fora.

Aquests  cartells,  banderoles  i  pancartes  quan  s'afixen  o  instal·len  d'una  manera  incontrolada,  malmeten 
considerablement  la bellesa i  l'harmonia dels carrers i  de les places de la vila.  D'altra banda, una vegada que els 
cartells,  banderoles i  pancartes han acomplert  la  seva funció informativa,  les persones que són responsables que 
s'hagin col·locat no els acostumen a retirar. En aquests casos, els serveis municipals competents els han de treure i  
s'ocasionen així despeses innecessàries que finalment ha de pagar el contribuent.

Amb l’objectiu  de regular  l’encast  de cartells,  la instal·lació  de banderoles i  pancartes al  municipi,  s’ha elaborat  la 
present Ordenança, amb l’articulat següent:

1. L'objecte d'aquesta Ordenança és regular les condicions a què s'haurà de sotmetre la publicitat que es faci per mitjà 
de cartells, banderoles i pancartes que s’encastin o s'instal·lin en el domini públic municipal, o que es puguin percebre 
des d'aquest.

A aquest efecte, s'entendrà per:

a) Cartell:  suport de propaganda en el qual el missatge es materialitza mitjançant qualsevol sistema de reproducció 
gràfica sobre paper, cartolina, cartró o altres materials d’escassa consistència i durada, al qual cal un element físic per 
exposar-lo.

b)  Banderoles  i  pancartes:  suports  publicitaris  en  els  quals  el  missatge  es  materialitza  sobre  materials  d’escassa 
consistència i durada i es presenta unit pels extrems a un pilar col·locat a l’efecte o bé a elements sortints de l’edificació 
o del mobiliari urbà.

2. Les persones jurídiques o entitats sense finalitat lucrativa podran afixar els seus cartells en la xarxa de cartelleres que 
l'Ajuntament té instal·lades en el municipi.

El concepte de persones o entitats sense finalitat lucrativa comprèn:

a) Les administracions públiques i els organismes que en depenen.

b) Les associacions, les fundacions, els col·legis professionals, les organitzacions polítiques, sindicals o empresarials, 
els clubs esportius, les cambres oficials i les altres entitats anàlogues.

Aquesta facultat d'enganxar cartells s'entendrà referida a les cartelleres municipals d'ús públic.

3. L'Ajuntament es reserva amb caràcter general l'ús de les cartelleres amb vidre i sistema de tancament amb clau per 
posar-hi informació municipal.
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4. Les persones o entitats amb finalitat lucrativa, entre les quals s'inclouran sempre i en qualsevol cas les societats 
mercantils el capital majoritari de les quals sigui privat, no podran encastar els seus cartells a les cartelleres municipals, 
llevat dels casos excepcionals que l'Ajuntament autoritzi expressament en atenció a l'interès públic o utilitat social de les 
activitats o informacions anunciades mitjançant els cartells.

5. Les entitats que desitgin encastar els seus cartells a les cartelleres municipals hauran de sol·licitar-ho per escrit a 
l'Ajuntament, adjuntant un exemplar del cartell que es pretengui col·locar.

En la sol·licitud, s'hi haurà de fer constar:

a) Denominació de l'entitat i naturalesa jurídica que té reconeguda (associació, fundació, etc.), com també les dades 
d'identificació de la persona que formula la sol·licitud com a representant.

b) Nombre de cartelleres que es desitja utilitzar.

c) Dates en què es pretén fer l'afixació i la retirada del cartell.

6. No obstant el que disposa l'apartat anterior estaran exemptes del deure de sol·licitar autorització municipal, i podran 
encastar directament els seus cartells a les cartelleres municipals,  les entitats degudament inscrites en el Registre 
Municipal d’Associacions i Entitats.

7. L'Ajuntament,  per mitjà de la seva Àrea de Comunicació, autoritzarà o denegarà la sol·licitud d'utilització que es 
formuli i en podrà delimitar l'abast i les dates d'acord amb el nombre de cartelleres disponibles, les sol·licituds rebudes, 
les mesures dels cartells, el període d'exposició al públic que s'hagi previst i l'àmbit territorial, temporal i personal de les 
activitats anunciades, entre altres motius.

En el supòsit que hi hagués un excés de sol·licituds, tindran preferència per fer l'encast les entitats amb seu a Sant  
Vicenç de Montalt.

En el cas que l'Ajuntament no resolgui expressament i per escrit les sol·licituds d'utilització de la xarxa municipal de 
cartelleres en el termini de cinc dies hàbils següents al de la seva presentació, s'entendrà atorgada l'autorització per 
silenci administratiu positiu.

8. La mateixa entitat que hagi obtingut l'autorització corresponent durà a terme l'encast dels cartells a les cartelleres 
municipals, i ho farà en els termes que queden exposats en aquesta Ordenança.

9. En el supòsit que existeixin a la xarxa municipal de cartelleres, cartells sense autorització, o que ultrapassin els 
termes que exposats en aquesta Ordenança, l'Ajuntament tindrà la facultat de retirar-los o d'autoritzar-ne la retirada.

10. A la xarxa municipal de cartelleres només s’hi poden penjar cartells que tinguin una mida màxima Din A3.

11. Els cartells s’han d’enganxar amb cinta adhesiva, mai amb cola.

12. En cap cas, un cartell pot tapar un altre col·locat prèviament i que anunciï un acte que encara no s’ha celebrat.

13. Amb caràcter general, es prohibeix d'afixar cartells fora de la xarxa de cartelleres municipals, i només es podran 
utilitzar per a aquest efecte les cartelleres publicitàries permanents degudament autoritzades, les tanques de protecció 
d'obres i de tancament de solars i les portes i aparadors dels establiments comercials, sempre que en cada cas les 
persones  físiques  o  jurídiques  interessades  hagin  obtingut  el  consentiment  de  la  propietat  o  de  la  titularitat  de 
l'establiment.

14. Es prohibeix especialment l'afixació de cartells a les façanes dels edificis, ja siguin públics o privats, als monuments, 
als temples, al cementiri, a les estàtues, a les columnes, a les fonts, als arbres, al mobiliari urbà (papereres, contenidors, 
bancs, etc.), als fanals de l'enllumenat i als elements anàlegs.

15. L'afixació de cartells en elements sostinguts o recolzats en arbres, fanals, semàfors o altres instal·lacions de servei 
públic requerirà l'autorització prèvia i expressa de l'Ajuntament. En cap cas, aquesta autorització no podrà entendre's 
que es concedeix per silenci administratiu.
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L'autorització en aquests casos tindrà naturalesa discrecional i només tindrà lloc per anunciar actes o opcions polítiques 
o sindicals en períodes de campanya electoral, festes populars o tradicionals i altres activitats o informacions d'interès 
públic tals com fires, exposicions, competicions esportives de relleu o altres similars.

16. S'autoritza a fer publicitat mitjançant la col·locació de banderoles i pancartes a la via pública quan aquestes facin 
referència a activitats culturals, esportives, recreatives o polítiques que interessi donar a conèixer als ciutadans. No 
s'inclouen les pancartes de propaganda comercial.

17. Les persones o entitats que vulguin col·locar pancartes o banderoles hauran de sol·licitar-ho amb una antelació 
mínima d'una setmana.

En la sol·licitud, s'hi haurà de fer constar:

a) Denominació de l'entitat i naturalesa jurídica que té reconeguda (associació, fundació, etc.), com també les dades 
d'identificació de la persona que formula la sol·licitud com a representant.

b) Descripció de l’activitat motiu de publicitat.

c) Nombre de pancartes i/o banderoles i ubicació on es desitja instal·lar-les.

d) Dates en què es pretén fer la instal·lació i retirada de les pancartes i/o banderoles.

18.  L'Ajuntament,  per  mitjà  de la seva Àrea de Mobilitat,  autoritzarà la instal·lació  de les pancartes i/o banderoles 
sempre i quan no es col·loquin davant de llocs d’interès públic, edificis catalogats, llocs d'especial protecció per l’interès 
paisatgístic, etc., i es col·loquin en nombre que no comporti una saturació de l'espai.

19. Les persones autoritzades hauran de dipositar una fiança de 100 EUR per a garantir l'adequada retirada de les  
pancartes i/o banderoles quan aquestes hagin perdut vigència.

20. La fiança es retornarà després de la retirada de les pancartes o banderoles.

21. La instal·lació de pancartes o banderoles utilitzant arbres, fanals, semàfors o altres instal·lacions de servei públic  
requerirà l'autorització prèvia i expressa de l'Ajuntament. En cap cas, aquesta autorització no podrà entendre's que es 
concedeix per silenci administratiu.

L'autorització en aquests casos tindrà naturalesa discrecional i només tindrà lloc per anunciar actes o opcions polítiques 
o sindicals en períodes de campanya electoral, festes populars o tradicionals i altres activitats o informacions d'interès 
públic tals com fires, exposicions, competicions esportives de relleu o altres similars.

22. Quan l'Ajuntament autoritzi la col·locació de pancartes i/o banderoles, prenent com a element de fixació els arbres 
del municipi, la persona o entitat anunciant protegirà l'escorça dels arbres per tal que no quedi danyada.

23. Les pancartes i banderoles s'hauran de col·locar de tal manera que no impedeixin la visibilitat de la circulació de 
vehicles ni la dels vianants i veïns de les cases properes.

24. El termini màxim durant el qual poden estar col·locades les pancartes i banderoles és de deu dies.

Quan l'esdeveniment anunciat tingui una durada superior a 10 dies, es podrà acordar, amb l’Ajuntament, la pròrroga 
d'aquest termini.

25. Les pancartes i/o banderoles hauran de ser retirades en el termini màxim de 48 hores, un cop hagi perdut vigència  
allò que s'anuncia.

26.  En  cas  d’incompliment,  seran  retirades  pels  serveis  municipals,  i  s’imputaran  als  responsables  els  costos 
corresponents mitjançant l’execució de la fiança dipositada prèviament, sense perjudici de la imposició de la sanció 
corresponent. C
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27. De manera genèrica es prohibeix:

a) La col·locació de suports publicitaris que, per la seva ubicació, forma, color, disseny o inscripcions, impedeixin la 
visibilitat del conductor o del vianant, es puguin confondre amb els senyals de trànsit o perjudiquin la seguretat viària. En 
les zones de servitud i afectació de carreteres, s’hi aplicaran les limitacions que estableixi la legislació vigent.

b) La publicitat en aquells indrets on dificulti  o impedeixi la contemplació dels d’espais públics,  edificis, elements o 
conjunts monumentals, finques enjardinades, perspectives urbanes o paisatgístiques de caràcter monumental, típic o 
tradicional, sempre que hagin estat inventariats o catalogats per un organisme oficial.

c)  La  col·locació  de  cartells,  adhesius,  pictogrames  o  elements  similars,  sobre  qualsevol  element  que  no  estigui 
expressament previst per a aquesta finalitat.

d) Fer grafits o pintades sobre qualsevol element, si no es disposa d’autorització expressa.

28. Constitueixen infracció administrativa d'aquesta ordenança les accions i omissions que representin vulneració dels 
seus preceptes, tal com apareixen tipificats en els diferents articles de desenvolupament.

29. Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les cometin a títol d'autors i co-autors.

Aquesta responsabilitat s'estendrà a aquelles persones que per llei se'ls atribueixi el deure de preveure la infracció 
administrativa comesa per persones que actuïn sota el seu poder de direcció.

En les infraccions relatives a actes subjectes a autorització que es produeixin sense la seva prèvia obtenció o amb 
incompliment  de les seves condicions,  seran responsables les persones físiques i  jurídiques que siguin titulars  de 
l’autorització i, si aquestes no existeixen, la persona física o jurídica sota la relació de dependència de la qual, en el seu 
cas, actuï l'autor material de la infracció.

30. Les infraccions administratives a aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Són infraccions lleus:

a) Les simples irregularitats en l’observació de les normes contingudes en aquesta Ordenança i en la legislació sectorial 
que no tinguin transcendència directa per al paisatge urbà.

b) L’incompliment de l’obligació de restaurar la realitat física alterada i de restituir el paisatge a la seva anterior condició 
un cop vençut el termini establert a l’autorització municipal.

Són infraccions greus:

a)  L’incompliment  dels  requeriments  específics  que formuli  l’Administració  municipal,  sempre  que es  produeixi  per 
primera vegada.

Són infraccions molt greus:

a) L’incompliment reiterat dels requeriments específics formulats per l’Administració municipal.

c) La reincidència en la comissió de faltes greus en els darrers cinc anys.

31. Les sancions derivades de les infraccions administratives tindran la naturalesa de multa i s'imposaran d'acord amb la 
següent escala.

a) Infraccions lleus: fins a 150,25 EUR.
b) Infraccions greus: de 150,26 a 601,01 EUR.
c) Infraccions molt greus: de 601,02 a 901,02 EUR.

32. La classificació de la infracció i  la imposició de la sanció hauran d'observar la deguda adequació amb els fets,  
ponderant-se per això els següents criteris d'aplicació.

a) L'existència d'intencionalitat o reiteració.
b) La naturalesa dels perjudicis ocasionats.
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c) La reincidència per omissió en el termini d'un any de més d'una infracció de la mateixa naturalesa.
d) La capacitat econòmica del subjecte infractor.
e) La transcendència social.

33. La imposició de les sancions serà compatible amb l'exigència a l'infractor de la reposició de la situació alterada pel 
mateix al seu estat originari, així com la indemnització pels danys i perjudicis causats pels fets sancionats.

34. Les infraccions molt greus prescriuen als dos anys, les greus a l'any i  les lleus als sis mesos. Aquest terminis 
començaran a comptar a partir del dia en que la infracció s'hagués comès.

Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als tres anys, les imposades per faltes greus als dos anys i les 
imposades per faltes lleus a l'any.

Aquest  terminis  començaran  a  comptar  des  del  dia  següent  a  aquell  en  que  hagués  adquirit  fermesa  en  via 
administrativa la resolució per la que es va imposar la sanció.

Si transcorreguts sis mesos des de la iniciació del procediment sancionador no hagués recaigut resolució expressa i 
definitiva s'iniciarà el termini de 30 dies per a la caducitat de l'expedient i arxiu de les actuacions.

Aquests  terminis  s'interrompran  en  els  supòsits  que  el  procediment  s'hagués  paralitzat  per  causa  imputable  als 
interessats o que els fets hagin passat a la jurisdicció penal.

35. L'òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador pot adoptar mitjançant resolució motivada, les 
mesures cautelars de caràcter provisional que siguin necessàries per a garantir una correcta finalització del procediment 
i evitar així la prolongació dels efectes produïts per la infracció.

En aquest sentit podrà acordar la suspensió de les activitats que es realitzin sense autorització i la retirada d'objectes, 
materials, utensilis o productes amb que s'estigués generant o s'hagués generat la infracció.

Aquestes mesures podran ser adoptades per la Prefectura de la Policia Local un cop formulada la preceptiva denúncia i 
hauran de ser mantingudes, modificades o aixecades per l'òrgan que incoï el procediment.

36. La competència per a la incoació dels procediments sancionadors objecte d'aquesta ordenança i per a la imposició 
de sancions i de les demés exigències compatibles amb les sancions correspon a l'Alcalde, el qual la pot delegar en els  
membres de la Corporació mitjançant l'adopció i publicació de la corresponent disposició de caràcter general.

37. La instrucció dels expedients ha de correspondre al regidor o funcionari que es designi en la resolució d'incoació.

38. S'utilitzarà amb preferència el procediment abreujat i en la seva tramitació es podrà ordenar a l'infractor la reposició 
al  seu  estat  originari  de  la  situació  alterada  per  la  infracció  i  la  determinació  de  la  quantia  a  que  ascendeix  la 
indemnització dels danys i  perjudicis  causats al  domini  públic,  edificis municipals,  instal·lacions municipals,  arbrat  i 
mobiliari urbà.

39. La indemnització de danys i perjudicis causats es determinarà, si no s'acumulés en un procediment complementari 
amb audiència del responsable.

En tots els casos serviran de base a la determinació les valoracions realitzades pels serveis tècnics municipals.

40.  Les  resolucions  administratives  donaran  lloc,  segons  els  supòsits  a  l'execució  subsidiària  i  al  procediment  de 
constrenyiment sobre el patrimoni o a deixar expedita la via judicial corresponent.

41. Quan els danys i perjudicis s'ocasionessin a bens i instal·lacions de caràcter no municipal amb independència de la 
sanció administrativa que pogués correspondre pels fets es podran facilitar als titulars dels béns o drets els antecedents 
dels fets i la seva quantificació per si desitgessin acudir a la via judicial.

INFORMACIÓ APROVACIÓ ORDENANÇA.

• Aprovació inicial el Ple de 27 de juny de 2013.
• Publicació període informació pública: BOP 24 de juliol de 2013.
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• Edicte aprovació definitiva.
• Publicació text íntegre.
• Entrada en vigor.

Sant Vicenç de Montalt, 30 d’agost de 2013
L’alcalde accidental, Amadeu Clofent Rosique
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