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AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ: Anunci d’aprovació definitiva de l’ordenança
municipal reguladora de publicitat.
El Ple de data 22 d’abril de 2020 de l'Ajuntament de Bellcaire d’Empordà, en sessió
extraordinària, va aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de publicitat.
Havent-se resolt les reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda
automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari inicial aprovatori de l'Ordenança municipal
reguladora de publicitat, el text íntegre de la qual es fa públic, per al seu general coneixement i
en compliment del que es disposa en l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 66.1 del Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
ORDENANÇA MUNICIPAL DE PUBLICITAT.
TÍTOL I.- GENERAL.
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Article 1. Objecte de l’ordenança.
1. Aquesta ordenança d’aplicació al terme municipal de Bellcaire d’Empordà, té per
objecte regular les condicions d’instal·lació i l’activitat publicitària, sempre i quan es
dugui a terme al domini públic o sigui perceptible des d’aquest.
2. S’exclou l’activitat publicitària de caire polític, regulada per la seva norma específica.
Article 2. Normativa d’aplicació.
S’aplica també a l’objecte d’aquesta ordenança:
 La normativa de règim local.
 Les ordenances fiscals que aprovi en cada moment l’Ajuntament.
 El Pla d’ordenació urbanística municipal, del qual aquesta Ordenança n’és
complement.
 La resta d’ordenances municipals que hi tinguin relació.
 El Decret Legislatiu 1/2010, Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
 La Llei 9/2000 del Parlament de Catalunya, reguladora de la publicitat dinàmica.
 La Llei 34/1988, general de publicitat.
Article 3. Conceptes.
Als efectes d’aquesta ordenança, es defineixen els següents conceptes:


Destinataris: les persones a les quals es dirigeix el missatge publicitari.



Publicitat o activitat publicitària: qualsevol acció encaminada a difondre entre el públic
qualsevol tipus d’informació relativa al coneixement o a l’existència d’activitats, de
productes i de serveis, amb la finalitat de promoure’n la seva contractació o adquisició.
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Publicitat estàtica: d’elements o accions transmissores del missatge publicitari està
localitzat en un lloc determinat i el conjunt o part del públic al qual es destina el
missatge publicitari s’ha de desplaçar per a rebre el missatge publicitari.



Publicitat dinàmica: la regulada legalment com a tal. S’hi inclou el repartiment manual
de publicitat, ja sigui als domicilis o per lliurament a mà.



Publicitat mitjançant l’ús de vehicles: l’ús d’elements de promoció o publicitat situats
en vehicles, estacionats o en circulació, i la difusió dels missatges publicitaris que s’hi
instal·lin.



Publicitat oral: és la publicitat que transmet els missatges de viva veu, si s’escau amb
l’ajut de megafonia o mitjans auditius en zones de domini públic.



Suports: llocs o espais on el missatge publicitari s’hi emplaça.



Rètol/Cartell: suport on s’hi expressa el mitjà publicitari, que pot ser:
o Rígid, adhesiu o de materials diversos.
o Emplaçat a façanes d’edificacions o en bases, pedestals o cavallets de
qualsevol tipus.
o Normalment tendent a la seva durabilitat en el temps.



Banderoles: suport on s’emplaça publicitat, normalment tendent a una durabilitat
temporal, ja sigui pel producte, activitat o servei que anuncia o pel material del que
està feta, especialment les d’activitats culturals o d’oci. La banderola destinada a la
durabilitat en el temps, serà considerada rètol/cartell.



Cartells/rètols indicadors: els que indiquen únicament l’establiment i la direcció on es
troba, instal·lats en un suport de senyal de trànsit o equivalent.

TÍTOL II.- AUTORITZACIONS I PROHIBICIONS
4.- Comunicació prèvia i autorització expressa.
1. Estan sotmesos a comunicació prèvia:
a. La realització de publicitat dinàmica, oral i amb ús de vehicles
b. L’anunci de situació de venda o lloguer d’un immoble amb dades de contacte,
situats al mateix immoble, amb una superfície superior als 1 x 0,5 metres i fins
als 2 m2.
2. No obstant, serà necessari obtenir autorització expressa per la resta de casos que no
siguin considerats exempcions.
3. Estan exempts de llicència i de comunicació prèvia:
a. la col·locació de plaques, rètols i escuts indicatius de dependències públiques,
activitats, comercials i similars col·locades sobre portes d'accés o prop d'elles.

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ANUNCI

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

1217-000002-2020

Codi Segur de Verificació: b96d567d-41ac-4266-8b56-ae98bf4625b0
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170182_2021_13493616
Data d'impressió: 22/10/2021 10:26:34
Pàgina 3 de 7

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bellcairedemporda.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Ìb96d567d-41ac-4266-8b56-ae98bf4625b04Î

DOCUMENT

1.- CECILIA BARNOSELL SABRIA (SIG) (Alcaldessa), 02/08/2021 18:34

b. Els cartells municipals o els que indiquin la celebració d’actes municipals o
d’entitats sòcio-culturals del municipi.
c. les plaques indicatives d’activitats professionals col·locades sobre portes
d'accés o prop d'elles, amb una superfície màxima de 0,30 m quadrats.
d. els anuncis col·locats a les portes, vitrines o aparadors d’establiments
comercials, limitats a indicar horaris d’obertura al públic, preus dels articles
oferts, els motius de tancament temporal o vacances, i altres similars.
e. els que es limitin a indicar la situació de venda o lloguer d’un immoble amb
dades de contacte, situats al mateix immoble, amb una superfície màxima de
1 x 0,5 metres.

5.- Documents necessaris per a la comunicació prèvia.
1. Serà necessari comunicar per escrit a l’Ajuntament la intenció de dur a terme la
publicitat, per qualsevol dels mitjans admesos en Dret.
2. Caldrà fer la comunicació amb una antelació mínima d’un mes a la data en què s’hagi
de dur a terme. En cas contrari, es podrà denegar si els serveis tècnics o administratius
no hagin tingut temps de verificar la idoneïtat de la publicitat o altres aspectes regulats
per aquesta ordenança o normativa d’aplicació.
3. Caldrà especificar en aquest escrit:
a. quin tipus de publicitat es durà a terme, descrivint-la amb concreció per a
poder ser examinada.
b. les dates en que s’efectuarà i la durada.
6.- Documents per a l’autorització expressa.
1. Per l’autorització o llicència expressa caldrà aportar:
a. Lloc d’emplaçament.
b. Indicar dades completes del titular de l‘activitat i del propietari del lloc on es
vol emplaçar la publicitat.
c. Pressupost d’execució.
d. Anunci a realitzar, per tal de verificar que no atempti als principis bàsics de la
idoneïtat publicitària. Caldrà que s’aporti un model de la publicitat a realitzar.
e. Justificar les dimensions o el suport de la publicitat a dur a terme,
especialment pels casos de rètols/cartells.
f. El desenvolupament de qualsevol activitat publicitària susceptible de perill
haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil.
2. A tots els efectes s’aplicaran les mateixes taxes i d’expedició de llicència que constin
aprovades per les respectives ordenances fiscals i, subsidiàriament, les relatives obres
menors aprovades en cada moment per l’Ajuntament.
3. El termini per la concessió expressa serà el mateix que s’apliqui a les obres menors.
7.- Idoneïtat de la publicitat i dret dels propietaris.
1. Es verificarà, al marge dels aspectes tècnics i legals que pertoquin de conformitat amb
la normativa vigent, que la publicitat no atempti als principis d’igualtat i als drets

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ANUNCI

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

1217-000002-2020

Codi Segur de Verificació: b96d567d-41ac-4266-8b56-ae98bf4625b0
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170182_2021_13493616
Data d'impressió: 22/10/2021 10:26:34
Pàgina 4 de 7

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bellcairedemporda.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Ìb96d567d-41ac-4266-8b56-ae98bf4625b04Î

DOCUMENT

1.- CECILIA BARNOSELL SABRIA (SIG) (Alcaldessa), 02/08/2021 18:34

fonamentals de les persones. En cas que s‘atempti contra aquests principis i drets es
podrà denegar l’autorització o deixar sense efectes la comunicació prèvia.
2. Els propietaris d’habitatges i les comunitats de propietaris poden indicar la seva
voluntat de no rebre publicitat a les seves bústies.

8.- Durada de la llicència.
1. La durada de les llicències serà la que s’estableixi a la resolució administrativa
d’atorgament.
2. No obstant pels rètols indicatius d’un establiment serà indefinida.
9.- Finalització de la llicència.
Les llicències per a l’exercici d’activitats publicitàries desapareixerà:
- Per venciment de la durada de l’atorgament.
- Per desaparició del bé sobre el qual ha estat atorgada.
- Per renúncia del titular.
- Per la modificació de les circumstàncies de fet existents en el moment en que es va dur
a terme la publicitat.
- Per revocació de la llicència.

10.- Prohibicions expresses.
Queda expressament prohibit i, per tant no es pot obtenir autorització:
a. La realització de qualsevol tipus d’activitat que atempti al principi d’igualtat, que
discrimini per raó de sexe, raça, ideologia, religió, opinió, o qualsevol altra condici ó o
circumstància personal o social.
b. Els que atemptin contra qualsevol drets fonamental de les persones o sigui considerat
no idoni per la normativa de publicitat supramunicipal.
c. La instal·lació de qualsevol tipus de rètol, cartell, panells en aquells sòls previstos a
l’art. 53.1 del Decret Legislatiu 1/2010, Text refós de la Llei d’urbanisme. Per tant, no
es podran instal·lar els previstos a l’art. 53.3.e) del referit text legal, o norma que el
substitueixi.
d. No es permet la col·locació de suports publicitaris que, per la seva ubicació, forma,
color, disseny o inscripcions, impedeixin la visibilitat del conductor o del vianant, o que
impedeixin la visibilitat dels senyals de trànsit o perjudiquin la seguretat viària.
e. No s'admet la publicitat sobre els temples, els cementiris, les fonts, els equipaments,
els serveis públics, les zones naturals i els espais verds, llevat d’autorització expressa
de l’Ajuntament.
f. No s'admet la publicitat en aquells indrets que dificultin o impedeixin la contemplació
dels espais públics, d'edificis, elements o conjunts monumentals, finques enjardinades,
perspectives urbanes o paisatgístiques de caràcter monumental, típic o tradicional.
g. No s'autoritzarà la col·locació o instal·lació de qualsevol mena de suport publicitari en
les zones de servitud i afectació de carreteres, tret de les travesseres urbanes,
conforme al que s’estableix a la normativa de carreteres de la Generalitat de
Catalunya. Tanmateix a la carretera es permet publicitat a partir dels 6 metres de
servitud des del límit de la carretera i sempre i quan no es trobi inclosa dins una altra
de les prohibicions prevista a aquesta ordenança.
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h. Els rètols lluminosos de qualsevol tipus.
i. Els cartells i rètols no podran tenir una dimensió superior als 2m x 1,5m, o superfície
equivalent (3 m3).
j. No es podran fixar cartells de costat per ampliar l’espai destinat a publicitat o per fer
un cartell de majors dimensions.
k. No es podrà fixar publicitat amb elements sostinguts o recolzats en arbres o senyals de
trànsit.
l. No es podran instal·lar cartells ni rètols a les cobertes dels edificis.

TÍTOL III.- RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS.
Article 11.- Infraccions.
1. Constitueixen infraccions administratives l'incompliment de les disposicions o
prohibicions contingudes en aquesta Ordenança i en la normativa supramunicipal
aplicable.
2. Les sancions d’aquesta ordenança i les que provinguin de la normativa urbanística
d’aplicació, seran compatibles.
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Article 12.- Inspecció.
L’Ajuntament gaudeix de la potestat d’inspecció.
Article 13.- Classificació de les infraccions i imports de les sancions.
1. Les infraccions seran qualificades com a molt greus, greus o lleus.
2. Les sancions que s'imposaran als infractors respectaran els límits màxims que preveu la
normativa de règim local vigent i seran les següents:
a. Per infraccions lleus, multes fins a 750 €.
b. Per infraccions greus, multa fins a 1.500 € i/o suspensió de llicència per termini
d’un a sis mesos.
c. Per infraccions molt greus fins a 3.000,00 € i/o revocació de llicència.
3. La suspensió de la llicència implicarà la impossibilitat de dur-la a terme pel termini que
es fixi en la sanció i pel cas que siguin cartells la retirada temporal dels mateixos.
4. La revocació de llicència comportarà la retirada total de la publicitat, sigui quin sigui el
suport utilitzat.
Article 14.- Infraccions molt greus:
Es consideren molt greus les següents infraccions:
a. La instal·lació de publicitat sense autorització o incomplint una prohibició expressa de
les previstes en aquesta ordenança, excepte l’incompliment de prohibicions que siguin
considerats altre tipus d’infracció.
b. Realitzar publicitat discriminatòria o que atempti al principi d’igualtat i resta de drets
fonamentals.
c. Distribuir publicitat a les bústies de les propietats o comunitats que hagin fet ús del seu
dret voluntari de no rebre'n.
d. El repartiment de publicitat sense identificar l'empresa distribuïdora.
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e. Enganxar cartells o altres elements a sobre d'altres encara vigents, perjudicant la
difusió adequada d'aquests, quan son d'activitats organitzades per l'Ajuntament o
entitats sòcio-culturals del municipi.
Article 15.- Infraccions greus.
Es consideren greus les següents infraccions:
a. Realitzar publicitat sense haver dut a terme la comunicació prèvia pertinent.
b. No donar dades al personal municipal que dugui a terme actes d’inspecció.
c. Donar dades inexactes, que generi error o que sigui falsa.
d. Fixar publicitat amb elements sostinguts o recolzats en arbres o senyals de trànsit.
e. Embrutar els espais públics amb la publicitat repartida
f. Enganxar cartells a sobre d'altres encara vigents, perjudicant l a difusió adequada
d'aquests, quan no son d'activitats organitzades per l'Ajuntament o entitats sòcio culturals del municipi.
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Article 16.- Infraccions lleus.
Es consideren lleus les següents infraccions:
a. Realitzar publicitat en casos sotmesos a comunicació prèvia, quan aquesta s’hagi
realitat, però no constin tots els elements que calia notificar a l’Ajuntament per dur-la
a terme.
Article 17.- Graduació de sancions.
1. Les sancions es graduaran en cada cas concret d'acord amb els principis establerts la
normativa administrativa i de règim local, tenint en compte la intencionalitat de
l’infractor, els perjudicis causats, i el benefici obtingut, entre d’altres.
2. En la fixació de les sancions, especialment per evitar que la imposició de la sanció sigui
menor al benefici obtingut per l’infractor, es podrà investigar i obtenir informació
sobre aquest benefici, el qual s’afegirà a l’import de la sanció i en formarà part de la
mateixa.
Article 18. Responsabilitat.
1. Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques i/o jurídiques
que les realitzin.
2. També ho seran aquelles persones que tinguin el deure de preveure la infracció
administrativa comesa, especialment els propietaris dels llocs on s’hagi instal·lat
cartells sense autorització administrativa.
Article 19.- Mesures cautelars.
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
la bona finalitat del procediment, en defensa dels interessos generals.
Article 20.- Prescripció i caducitat.
S’aplicarà la normativa administrativa i de règim local pertinent.
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Contra el present Acord, es podrà interposar recurs contenciós-administratiu, davant la Sala
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb seu a Barcelona,
en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, de
conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.
Bellcaire d’Empordà, en data de signatura electrònica.
L’Alcaldessa-Presidenta
Cecília Barnosell i Sabrià

