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PREÀMBUL  

En els darrers temps s'ha observat un augment significatiu de l'encast de 
cartells a Riells i Viabrea, 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, o municipis veïns.  

No cal dir que aquests cartells, quan s'afixen 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 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.  

L’Ajuntament, sensible en aquesta matèria, ha optat per elaborar una 
ordenança extraordinàriament senzilla en virtut de la qual es permetrà a les 
entitats sense finalitat de lucre d'encastar els seus cartells utilitzant la xarxa 

de cartelleres municipals. Altrament, les empreses o entitats amb finalitats 
lucratives no podran fer ús de la xarxa esmentada, ni tampoc afixar cartells 

en altres indrets de Riells i Viabrea, amb l'excepció dels espais reservats per 
a la publicitat comercial degudament autoritzats.  

 

Article 1. Objecte  

L'objecte d'aquesta Ordenança és regular les condicions a què s'haurà de 

sotmetre la publicitat que es faci per mitjà de cartells i que s’instal·li en el 
domini públic municipal, o que es pugui percebre des d'aquest. A aquest 

efecte, s'entendrà per cartell el full de paper, cartró o material similar, 
mecanoscrit o imprès, que té per finalitat fer conèixer al públic alguna 
activitat, servei, acte, producte o informació.  

 

Article 2. Destinataris  

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 les administracions públiques i els organismes que en depenen, 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. 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.  

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 
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expressament en atenció a l'interès públic o utilitat social de les activitats o 

informacions anunciades mitjançant els cartells.  

 

Article 3. Sol·licitud  

Les entitats que desitgin encastar els seus cartells a les cartelleres 
municipals hauran de sol·licitar-ho per escrit a l'Ajuntament i un exemplar 

del cartell que es pretengui col·locar acompanyarà aquesta sol·licitud.  

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.  

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'entitats ciutadanes i els grups polítics municipals. 

Amb caràcter general, a cada cartellera només es podrà encastar un únic 

cartell de les mateixes característiques.  

 

Article 4. Autoritzacions  

L'Ajuntament,  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 Riells i Viabrea o la comarca de la Selva o Vallès 

Oriental.  

En el cas que l'Ajuntament no resolgui expressament i per escrit les 

sol·licituds d'utilització de la xarxa en el termini de quatre dies hàbils 
següents al de la seva presentació, s'entendrà atorgada l'autorització per 
silenci administratiu positiu.  

 

Article 5. Encast 

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 s'hagin exposat en aquesta autorització. En el supòsit que 

existeixin a la xarxa municipal cartells sense autorització, o que ultrapassin 
els termes que s'haguessin exposat a l'autorització, l'Ajuntament tindrà la 

facultat de retirar-los o d'autoritzar-ne la retirada.  
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Article 6. Prohibicions 

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.  

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.  

 

Article 7. Casuístiques especials 

L'afixació de cartells en elements sostinguts o recolzats en  fanals, 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.  

 

Article 8. Infraccions i sancions  

Les infraccions al que disposa aquesta Ordenança donaran lloc a les 
sancions i mesures següents, les quals podran imposar-se conjuntament:  

a) Multa d'import fins 150 EUROS, atenent els perjudicis ocasionats, 
la importància quantitativa dels cartells encastats, la reincidència i la 

intencionalitat.  

b) Retirada dels cartells a costa del responsable. A aquest efecte, es 
determinaran en via administrativa les despeses que hagi ocasionat la 

retirada, les quals repercutiran en la persona o entitat responsable.  

c) Impossibilitat d'obtenir noves autoritzacions de l'Ajuntament per a 

afixar cartells, per un període que podrà anar dels sis als vint-i-quatre 
mesos.  

 

Article 9. Notificació de les sancions 

Per sancionar les infraccions a aquesta Ordenança, es notificarà a la 

persona o entitat presumpta infractora l'obertura de l'expedient, juntament 
amb el plec de càrrecs i la indicació de les sancions que poden comportar. 
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Es considerà un termini de vuit dies hàbils perquè es puguin formular 

al·legacions i proposar proves. Un cop transcorregut aquest termini, i a la 
vista de les al·legacions i de la prova que, si s'escau, es practiqui, 

s'imposarà la sanció que correspongui.  

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança que consta de 9 articles i una disposició final, va ser 
aprovada inicialment al ple municipal en sessió del 22/06/2009 i 

definitivament al ple de la mateixa data.  
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