
ORDENANÇA PER LA REGULACIÓ DE L’EXHIBICIÓ D’ANUNCIS 

Objecte de l’ordenança 

Art. 1.- L‟objecte d‟aquesta ordenança és la regulació de l‟exhibició d‟anuncis, rètols, 
panels o qualsevol altre medi de publicitat estàtica en les vies públiques de la població 
o llocs visibles des de la mateixa, que afectin a:

o Restaurants
o Hotels
o Altres llocs, instal·lacions o negocis que a criteri dels Serveis Tècnics sigui

d‟interès general al coneixement de la seva localització

S‟exceptuen però d‟aquesta ordenança aquells anuncis que s‟instal·lin a les façanes 
dels propis negocis. 

Condicions de l’exhibició 

Art. 2.- Les persones interessades en la col·locació d‟anuncis a la via pública o en 
qualsevol lloc visible des de la mateixa, estaran obligades a sol·licitar l‟oportuna 
llicència municipal. 

Art. 3.- Autoritzada que sigui la col·locació del cartell, aquest serà col·locat pels 
serveis municipals, en llocs que s‟indiquen a l‟article 5 d‟aquesta ordenança. 

Art. 4.- Les mides i característiques de panell per a l‟exhibició respectaran la normativa 
de la Generalitat de Catalunya, aplicable a aquesta matèria. 

Art. 5.- 

a) Els llocs d‟instal·lació dels panells seran:

o Carrer Maria Teresa, cruïlla amb la carretera de Vilassar de Mar.
o Pont de la Gasolinera.
o Torrent Roig, enfront del Parc Anselm Clavé
o Pont de la Vela
o Carrer Quatre Camins cruïlla amb la Carretera de Vilassar de Mar
o Carrer Verdaguer amb la carretera de Vilassar de Mar
o Pont Can Bergay
o Can Bergay/ Llobatera
o Pont de les Escoles
o Accés a la Urbanització Sant Crist
o Accés a la Urbanització Can Tolrà
o Accés a la Urbanització Montcabrer

b) Altres llocs adients segons el criteri dels Serveis Tècnics municipals

Prohibició de l’exhibició d’altres tipus de propaganda 

Art. 6.- Des de l‟entrada en vigor d‟aquesta ordenança queda expressament prohibida 
la col·locació d‟anuncis, cartells o altres medis de propaganda a la via pública o lloc 
visible des de la mateixa, que sigui contrària al que es determina per aquesta 
ordenança. 
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Infraccions i sancions 
 
Art. 7.- Les infraccions a aquesta ordenança tindrà una sanció de vint-i-cinc mil 
pessetes per unitat, a més a més de les despeses ocasionades per la retirada del 
cartell que serà practicada pels serveis municipals. 
 
Disposició transitòria 
 
Els cartells, rètols, banderoles, murals, etc., que actualment estan instal·lats en varis 
llocs del municipi, seran retirats per la Brigada municipal, en un termini de dos mesos, 
a comptar des de l‟endemà de l‟aprovació definitiva d‟aquesta ordenança. 
 
Durant aquest termini els interessats podran sol·licitar la corresponent llicència 
municipal per a que siguin substituïts els quins es retiren pels aprovats per aquesta 
ordenança. 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança que consta de 7 articles, una disposició transitòria i una disposició 
final, entrarà en vigor, un cop aprovada definitivament per l‟Ajuntament, i s‟hagi 
publicat el seu text complet en el Butlletí Oficial de la Província. 
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