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ORDENANÇA DE PUBLICITAT I INSTAL·LACIONS PUBLICITÀR IES 
 
 
 
TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS 
 
Capítol I: Objecte i definicions  
 
Article 1. Objecte 
 
Aquesta Ordenança té per objecte: 
 
1. Regular les instal·lacions i les activitats publicitàries, emplaçades o realitzades en el domini 
públic o visibles des del domini públic en el terme municipal de Sabadell. 
 
2. Protegir i fomentar el paisatge urbà per garantir a tots els habitants de la ciutat una adequada 
qualitat de vida. 
 
Article 2. Tipus de publicitat 
 
En aquesta Ordenança, els conceptes de publicitat tindran el significat següent: 
 
1. Publicitat: és la forma de comunicació duta a terme per persones físiques o jurídiques, 
públiques o privades, en l’exercici d’una activitat econòmica adreçada a promoure la contractació 
de béns o serveis i la difusió de missatges de naturalesa social, cultural, política o qualsevol altra. 
 
 Es distingeixen dos tipus d’activitat publicitària: estàtica i dinàmica. 
 
2. Publicitat estàtica: és aquella que se serveix d’un suport fix. Es distingeixen dos tipus de 
publicitat estàtica: identificació i propaganda. 
 
a) Identificació: és tota expressió gràfica en un suport fix encaminada a difondre entre el públic la 
informació de l’existència d’una activitat en el mateix indret on es du a terme. 
 
b) Propaganda: és tota expressió gràfica en un suport fix encaminada a difondre entre el públic 
marques, símbols o qualsevol tipus d’informació de productes i de serveis, amb la finalitat de 
promoure, de forma directa o indirecta, el consum, el coneixement o la contractació de béns 
mobles o immobles o de serveis. 
 
3. Publicitat dinàmica: és aquella feta mitjançant el contacte directe amb els possibles usuaris o 
clients i amb la utilització preferent, per posar−la en pràctica, de zones de domini públic, vies i 
espais lliures públics i zones privades de concurrència o d’ús públic. La publicitat dinàmica es pot 
fer amb els següents sistemes: 
 
a) Publicitat manual: és el repartiment en mà o la col·locació de material imprès mitjançant el 
contacte directe entre el personal autoritzat per repartir la publicitat i els seus receptors amb 
caràcter gratuït i utilitzant les zones de domini públic, vies i espais lliures públics i zones privades 
de concurrència o ús públic. 
 
b) Repartiment domiciliari: és la distribució de material publicitari, en qualsevol tipus de suport 
material, directament als propietaris o als usuaris d’habitatges, oficines i despatxos, o mitjançant 
la introducció a les bústies individuals o a les porteries dels immobles. 
 
c) Mitjançant l’ús de vehicles: és l’ús d’elements de promoció o publicitat situats en vehicles, 
estacionats o en circulació, i la difusió de missatges publicitaris pels mitjans audiovisuals que s’hi 
instal·lin 
 
d) Oral: és la transmissió dels missatges de viva veu i, si escau, amb l’ajut de megafonia o d’altres 
mitjans auditius auxiliars, mitjançant el contacte directe entre el personal autoritzat i els possibles 
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usuaris en zones de domini públic, vies i espais lliures públics i zones privades de concurrència o 
d’ús públic. 
 
e) Telemàtica: és l’enviament de missatges per telèfon, per fax, per correu electrònic o per 
qualsevol altre mitjà informàtic. 
 
Article 3. Definicions de suports de publicitat est àtica  
 
En aquesta Ordenança: 
 
1. Un rètol és un suport on el missatge publicitari s’expressa mitjançant materials duradors i 
habitualment rígids. Els rètols situats perpendicularment al pla de la façana són del tipus 
banderola. 
 
2. Tendal és aquell element sortint respecte del pla de la façana que hi està adossat o bé està 
ancorat als forats arquitectònics. Es col·loca per protegir del sol o de la pluja, i està format per una 
estructura plegable revestida de lona o de teixits similars. 
 
3. Marquesines són aquells elements sortints respecte del pla de la façana situats sobre forats de 
la planta baixa per protegir del sol o de la pluja, construïts amb estructura rígida i habitualment 
amb materials duradors i lleugers. 
 
4. Una cartellera és l’element físic construït amb matèries consistents i duradores, de figura 
regular, dotat de marc, i destinat a la col·locació o projecció de cartells, imatges o adhesius. 
 
5. Cartell és un 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. 
 
6. Banderoles, tòtems i pancartes són aquells suports publicitaris en els quals el missatge es 
materialitza sobre teixits o materials d’escassa consistència i durada.  
 
7. Persiana és un tancament mòbil, plegable o enrotllable, de les obertures dels locals, instal·lat 
per dotar−los de major seguretat. 
 
8. Vitrina, és un suport publicitari construït amb matèries consistents i duradores, de figura 
regular, dotat de marc i tancament de vidre, visible a dues cares i destinat a la col·locació de 
cartells a la seva part interior. Entre els suports publicitaris tipus “Vitrina” s’engloben els 
anomenats mupis. 
 
Article 4. Identificació  
 
1. Són exemples d’elements identificadors: 
 
a) Els missatges que indiquin la denominació social de persones físiques o jurídiques, el seu 
logotip o una activitat, sigui mercantil, industrial, professional o de serveis, exercida directament 
per aquestes persones a l’immoble on s’instal·li la identificació. 
 
b) Els logotips o marques comercials no pròpies que corresponguin a l’únic producte objecte de 
l’activitat. 
 
c) Les senyeres i escuts representatius de països, estats, estaments oficials, organismes públics, 
partits polítics, centres culturals i religiosos, clubs esportius, recreatius i organismes similars. 
 
2. Els motius, figures, colors i formes dels diferents elements destinats a la identificació no han de 
produir efectes discordants o estranys en l’entorn on s’instal·lin. 
 
3. La llicència municipal d’identificació serà vigent mentre existeixi l’element o l’activitat que es 
pretén identificar i no es produeixi una modificació de la normativa aplicable. 
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Article 5. Propaganda 
 
Són exemples de propaganda: 
 
1.  Les pancartes, els cartells o imatges similars que faciliten informació per a la venda o lloguer 
de locals i d’habitatges. 
 
2. Les mencions i reconeixements de patrocinis, llevat de les plaques o imatges similars 
autoritzades expressament per l’Administració amb caràcter permanent. 
 
Capítol II: Règim de llicències  
 
Article 6. Actes subjectes a llicència 
 
1. Les obres i activitats de publicitat estan subjectes a llicència municipal prèvia amb les 
excepcions que es deriven de la normativa vigent aplicable. 
 
2. Les llicències de publicitat dinàmica es concedeixen per un termini determinat màxim de dos 
anys, i són renovables per dos més. 
 
3. La publicitat dinàmica estarà subjecte a un règim de comunicació prèvia, amb una antelació  
mínima de 15 dies. 
 
4. Els titulars d’una concessió o autorització atorgada per a la prestació de serveis públics de 
transport de viatgers urbans o interurbans, estan eximits de l’obligació de sol·licitar la llicència per 
a l’activitat publicitària que es dugui a terme per mitjà dels seus vehicles, com a complement de la 
seva activitat principal de transport. Això no obstant, de manera prèvia a l’exercici de l’activitat 
publicitària, la persona interessada ha de comunicar−ho a l’Ajuntament, el qual podrà oposar−s’hi 
per mitjà de resolució expressa en el termini de vint dies. En tot cas l’activitat publicitària haurà de 
complir els requisits establerts a l’Ordenança reguladora del servei de taxi.  
 
 
Article 7. Contingut de la sol·licitud de llicència   
 
1. Les llicències s’hauran de formular en l’imprès oficial corresponent dirigit a l’Alcaldia i signat per 
l’interessat o per la persona que legalment el representi, amb les següents indicacions: 
 
a) Dades personals de l’interessat o del seu representant en el cas que s’actui en nom d’altra 
persona. 
 
b) Descripció dels materials que s’utilitzaran per dur a terme l’activitat. 
 
c) Situació del lloc pel qual se sol·licita la llicència d’ús especial de la via pública, en el seu cas, 
amb indicació del nom del carrer, del número i de la superfície a ocupar. 
 
d) Duració de la llicència, data prevista d’inici i de finalització o bé d’un període de temps. 
 
e) Les altres circumstàncies que, segons l’objecte de la llicència sol·licitada, s’estableixin en 
aquesta Ordenança o en l’imprès oficial. 
 
f) Lloc i data. 
 
 
2. Les sol·licituds de la llicència es presentaran a les oficines d’Atenció Ciutadana i a les mateixes 
s’hauran d’acompanyar els documents següents: 
 
a) Fotocòpia d’alta de l’IAE 
 
b) Fotocòpia de la llicència municipal d’activitats. 
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c) Quan es tracti de publicitat estàtica, el permís d’obres o la instal·lació. 
 
d) Quan es tracti de publicitat dinàmica, declaració responsable conforme el material que es fa 
servir és reciclable i el compromís per part de l’interessat de recollir tot el material publicitari 
abandonat en les vies públiques en el moment en que cessi l’activitat autoritzada. 
 
e) Per a la publicitat mitjançant l’ús de vehicles, les dades relatives a aquest. 
 
En el cas que la documentació ja obri en poder del servei gestor de l’Ajuntament, serà suficient 
amb la manifestació a la sol·licitud de que la mateixa ja s’ha aportat amb anterioritat. 
 
3. A la sol·licitud de renovació només cal adjuntar la documentació que hagi sofert alguna 
modificació en relació amb la que es va presentar per a l’atorgament de la llicència. 
 
Article 8. Assegurances i fiances 
 
1. Prèviament a la concessió de llicències, l’Ajuntament podrà exigir la formalització d’una 
assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys a tercers que poguessin ocasionar−se, 
amb una durada que coincideixi amb l’activitat que es desenvoluparà, en els casos en què la 
naturalesa de l’ús així ho aconselli. 
 
2. L’Administració també podrà exigir el dipòsit d’una fiança o un aval bancari que garanteixi el 
compliment de les obligacions esmentades en aquesta Ordenança i les de la llicència, i el 
pagament de la indemnització que correspongui a l’Ajuntament pels danys que, a conseqüència 
dels usos autoritzats, es puguin ocasionar en béns de domini públic, fins i tot en els arbres, 
encara que solament afectin el seu creixement natural o els produeixin un retard biològic. 
 
3. Si és previsible que la publicitat dinàmica pot afectar de forma rellevant la neteja de les vies i 
dels espais públics, l’òrgan municipal competent pot condicionar l’atorgament de la llicència 
corresponent a la prestació d’una garantia per un import màxim de 12.000 €. 
 
4. La cancel·lació de la garantia s’efectuarà un cop s’hagi acabat l’activitat, s’hagin retirat 
completament tots els elements, i els serveis tècnics hagin comprovat la correcta execució de 
l’aprofitament. 
 
Article 9. Condicions generals d’atorgament de les llicències 
 
Els titulars de les llicències han de complir obligatòriament les condicions següents: 
 
1. La llicència es concedeix únicament per a allò que afecta la competència municipal, llevat el 
dret de propietat, i sense perjudici de tercers o l’obtenció d’autorització d’altres administracions si 
fos el cas. No podrà ser invocada per eliminar o disminuir responsabilitat civil o penal en què 
incorri el beneficiari en l’exercici de les seves activitats. 
 
2. L’ocupació de la via pública ha de garantir un pas mínim per a vianants que s’establirà 
depenent del tipus de via, l’afluència de vianants i altres aspectes que incideixen en l’ús general 
de la via pública. En qualsevol cas, l’amplada mínima del pas haurà de ser de 90 cm a les vies 
ordinàries i de 150 cm a les vies o trams de gran afluència de vianants, i sempre de forma que la 
ubicació no envaeixi els passos de vianants i no impedeixi l’accés al mobiliari o als serveis 
públics.  
 
3. S’han de prendre totes les mesures de precaució, protecció, seguretat i senyalització que 
siguin necessàries, amb enllumenat a les hores nocturnes si fos necessari. 
 
4. No s’admetrà les activitats publicitàries que anunciïn negocis de caràcter sexual i/o violent. 
L’exercici de l’activitat de publicitat ha de respectar, pel que fa al contingut, la dignitat de les 
persones i impedir la vulneració dels valors reconeguts per la Constitució, especialment els 
relatius a la infància, la joventut i la dona, i també als sectors socials més marginats 
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5. Els titulars de les llicències tenen l’obligació de mantenir les instal·lacions i suports en bon estat 
de conservació durant tot el temps de la seva vigència. 
 
6. El titular de la llicència ha d’assumir totes les responsabilitats derivades per danys i perjudicis 
causats directament o indirectament a l’Ajuntament o a tercers, per l’obra, la instal·lació o el 
funcionament dels seus mitjans mecànics, dins o fora de la via pública. 
 
7. L’interessat ha d’abonar les taxes per a l’obtenció de la llicència d’ocupació de via pública, 
mitjançant liquidació prèvia o la corresponent notificació prèvia que li serà adreçada. 
 
8. La llicència ha d’estar a disposició dels agents de l’autoritat municipal i dels serveis tècnics 
municipals. Les instruccions que es puguin dictar complementàries de les que figurin a la llicència 
orientades al compliment del seu contingut hauran de ser executades puntualment. 
 
9. L’incompliment de les ordenances municipals vigents o de qualsevol de les condicions de la 
llicència, en provoquen la resolució immediata amb independència d’aplicar les sancions 
pertinents. 
 
10. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les molèsties i 
l’incompliment de condicions de llicències anteriors són motiu per denegar una nova llicència 
municipal. 
 
11. Extingida la llicència, el titular ha de: 
 
a) Posar fi a l’ús o ocupació. 
 
b) Retirar les instal·lacions o els elements de la seva propietat situats a la via pública. 
 
c) Reposar, o si fos el cas, reparar els elements de la via pública afectats directament o 
indirectament per l’ús autoritzat i restituir−los al seu estat inicial, i reparar, si s’escau, els danys 
causats, prèvia autorització municipal i sota la inspecció dels serveis tècnics municipals 
competents. 
 
12. La manca o defecte de reposició en els casos tant de terminació normal com de caducitat, o 
el defecte de reparació dels danys causats, habilita l’Ajuntament per actuar subsidiàriament per 
compte del titular de la llicència. 
 
Article 10. Instal·lacions i activitats en sòls o b éns de domini públic municipal o fer−ne 
sense llicència 
 
Els usos i les activitats sense llicència sobre sòl d’ús o domini públic municipal seran impedits per 
l’Ajuntament i correspondrà a l’autor la retirada del material o els elements utilitzats o instal·lats, i 
seran a càrrec de l’interessat les despeses ocasionades per l’actuació subsidiària de 
l’Ajuntament, a més de la imposició de les sancions que corresponguin i la reclamació, si s’escau, 
de la indemnització per danys i perjudicis. 
 
Article 11. Mesures correctores 
 
Els titulars de les llicències regulades en aquest títol resten obligats a adoptar les mesures 
correctores necessàries per tal d’evitar la brutícia en l’àmbit de protecció d’actuació publicitària. 
 
 
 
TÍTOL II: PUBLICITAT ESTÀTICA  
 
Capítol I: Sòl urbà  
 
Secció I: Sobre espais de domini públic  
 
Article 12. Definicions 
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En aquesta Ordenança: 
 
1. Element estructural dels espais públics és aquell que defineix i ordena el territori o que regula 
la mobilitat. A títol enunciatiu s’enumeren: paviments, paraments, fanals, semàfors, senyalització, 
elements físics de protecció o delimitació del territori, tapes de registre, reixes i altres elements 
amb funcions similars. 
 
2. Mobiliari urbà és aquell element de propietat municipal o instal·lat per un titular d’una concessió 
administrativa en el domini públic que serveix d’ornamentació i de suport de serveis i activitats 
d’esplai i recreatives (papereres, fonts públiques i estanys, jocs infantils, jardineres, bancs, 
marquesines i elements de senyalització de parada de transport urbà, suports publicitaris, 
elements d’informació ciutadana, contenidors, escultures, aparcament de bicicletes i altres 
elements amb funcions similars). 
 
3. Instal·lacions o elements de titularitat privada o pública no municipal d’ús privatiu del domini 
públic són aquells elements o construccions situats permanentment en els béns de domini públic 
municipal que transformen, alteren o exclouen la utilització de l’espai pels altres interessats 
(quioscs de diaris, casetes de l’ONCE, cabines de telèfons, bústies de correus, armaris i altres 
instal·lacions de serveis públics). 
 
Article 13. Elements estructurals  
 
En els elements estructurals dels espais públics només es permet col·locar−hi: 
 
1.Missatges d’identificació relacionats amb els serveis prestats i el fabricant de l’element. 
 
2.Propaganda de temes culturals, festes populars o tradicionals de la ciutat i campanyes 
d’eleccions polítiques mitjançant la instal·lació de banderoles, totems i pancartes instal·lats tal 
com estableix als articles 23,24 i 25.  
 
Article 14. Mobiliari urbà 
 
En el mobiliari urbà dels espais públics només es permet col·locar−hi: 
 
1. Missatges d’identificació relacionats amb els serveis prestats i el fabricant del mobiliari. 
 
2. Propaganda en aquells elements que estiguin disposats per l’Ajuntament a aquest efecte: 
marquesines d’autobusos i suports publicitaris tipus columna o mupis. No és permès enganxar ni 
col·locar publicitat als fanals, arbres, parades d’autobús, demés elements de mobiliari urbà, 
façanes dels edificis, parabrises dels vehicles i qualsevol altre lloc no destinat específicament a la 
publicitat. Quan es tracti d’esdeveniments d’entitats sense ànim de lucre en les quals es pugui 
preveure una gran afluència de gent, a petició de l’entitat es podrà autoritzar la seva senyalització 
amb la col·locació de rètols indicadors als llocs que indiqui l’Ajuntament, quedant obligada l’entitat 
a la neteja després de la finalització de l’esdeveniment. 
 
3. En els panells d’expressió ciutadana destinats a col·locar−hi propaganda d’entitats ciutadanes 
sense ànim de lucre, les entitats podran col·locar−hi la seva publicitat sense necessitat d’obtenir 
cap permís municipal previ. 
 
4. La utilització de les marquesines d’autobusos, panells d’informació municipal i suports 
publicitaris tipus “mupi” per a la col·locació de propaganda, resta subjecta a concessió 
administrativa per a la utilització privativa dels béns de domini públic que es tramitarà de 
conformitat amb la legislació patrimonial. 
 
 
Article 15. Instal·lacions o elements de titularita t privada o pública no municipal d’ús 
privatiu del domini  
 
En les instal·lacions privades d’ús privatiu: 
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1. Només es permeten missatges d’identificació en relació amb els serveis prestats. 
 
2. Amb caràcter general no s’admet propaganda. No obstant, prèvia la presentació de proposta 
justificativa en la que s’acrediti la compatibilitat del suport publicitari amb la tipologia dels elements 
instal·lats al domini públic, i ús privatiu autoritzat, es podrà admetre l’activitat de propaganda en 
els quioscos de premsa, d’expedició de butlletes de l’ONCE i altres similars. En cap cas, els 
suports de la propaganda podran sobresortir dels límits físics de l’element principal ubicat a la via 
pública.  
 
Article 16. Prohibicions genèriques 
 
1. 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, es puguin confondre 
amb els senyals de trànsit o perjudiquin la seguretat viària. Tampoc s’admeten les instal·lacions 
publicitàries que produeixin enlluernament, fatiga o molèsties als sentits.  
 
2. En les zones de servitud i afectació de carreteres, s’hi aplicaran les limitacions que estableixi la 
legislació vigent. 
 
3. No s’admet 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. 
 
4. Es prohibeixen totes les activitats publicitàries en els parcs forestals (públics o privats) i en les 
finques amb masses arbòries, siguin de titularitat pública o privada. 
 
5. No es permet la col·locació de suports publicitaris que per la seva capacitat lumínica produeixin 
un augment de la contaminació en aquest àmbit, de conformitat amb allò que disposen dels 
disposicions de caràcter general vigents. 
 
6. No es concediran a precari, en els termes previstos en la legislació urbanística, permisos per a 
la col·locació d’elements d’identificació o publicitaris no autoritzats expressament per aquesta 
Ordenança, salvat els supòsits d’ús excepcional. 
 
 
Article 17. Adequació a les normes 
 
Dels usos, les obres i les activitats privades que es portin a terme sobre béns, mobles o 
immobles, pertanyents al domini públic municipal, que requereixin l’autorització administrativa i la 
llicència d’obres per fer un ús especial o privatiu del domini públic se’n comprovarà l’adequació a 
les disposicions d’aquesta Ordenança a l’hora de tramitar−ne els expedients. Els serveis tècnics 
municipals que emetin l’informe de l’adequació del projecte al dret, verificaran, també, que es 
compleixin les determinacions d’aquesta Ordenança. 
 
Article 18. Activitats de publicitat a terrasses 
 
1. Els elements de les terrasses poden ser suport d’elements identificadors del local, en les 
condicions que s’assenyalen als apartats següents. 
 
2. L’únic missatge de identificació permès és la raó social de l’establiment, el concessionari o el 
nom comercial autoritzat. No s’admet la incorporació de marques ni codis de productes, ni cap 
altre tipus de publicitat. La identificació ha de ser impresa, esgrafiada o pintada directament sobre 
el para−sol o el mateix mobiliari. 
 
3. Es permet col·locar elements o pissarres d’informació amb unes dimensions màximes de 0,60 
m d’amplada per 1,50 m d’alçada dins del perímetre autoritzat com a terrassa, en les condicions 
següents: 
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a) Si la superfície d’ocupació concedida és superior a 70 metres quadrats, es permeten 2 
elements. 
 
b) Si la superfície d’ocupació és entre 20 i 70 metres quadrats, es permet 1 element. 
 
c) Si la superfície d’ocupació concedida és inferior a 20 metres quadrats no es permet cap 
element. 
 
 
Article 19. Instal·lació de pancartes 
 
1. La instal·lació de les pancartes s’haurà d’acomodar a les disposicions següents: 
 
a) Les pancartes s’hauran de col·locar de manera que no pertorbin la lliure circulació de vianants i 
vehicles ni puguin ocasionar danys a persones i a altres elements de la via pública. 
 
b) La col·locació s’autoritzarà preferentment en pals verticals instal·lats i destinats exclusivament 
a aquest ús.  
 
c) En el cas que no hi hagi pals, se’n podrà autoritzar la col·locació sempre que no es pretenguin 
subjectar a arbres, ponts, fanals d’enllumenat públic, altres elements estructurals i a mobiliari urbà 
no específicament dissenyat per a aquest fi. També es podrà autoritzar quan l’element estructural 
sigui una façana amb balcó.  
 
d) L’altura mínima mesurada des de la part més baixa de la pancarta haurà de ser de 5 metres 
quan travessi la calçada i de 3 metres en voreres, passeigs i altres zones d’ús exclusiu de 
vianants. 
 
e)  La superfície de la pancarta haurà de tenir els forats suficients per poder disminuir l’efecte del 
vent. 
 
2. Les pancartes hauran de ser retirades pels interessats el dia hàbil següent al que caduqui la 
llicència municipal. Si no ho fan seran retirades, d’ofici, pels serveis municipals, i s’imputaran als 
responsables els costos corresponents, sense perjudici de la imposició de la sanció corresponent. 
 
Article 20. Instal·lació de banderoles 
 
1. La instal·lació de les banderoles s’haurà d’acomodar a les disposicions següents: 
 
a) L’altura mínima mesurada des de la part més baixa de la banderola haurà de ser de 5 metres 
quan travessi la calçada i de 3 metres en voreres, passeigs i altres zones d’ús exclusiu de 
vianants. 
 
b) S’hauran de col·locar de manera que quedi garantida la seva solidesa i no s’ocultin elements 
de senyalització del trànsit, arquitectònics o d’interès significatius de la via pública. 
 
c) Portaran en el seu revers la imatge institucional de l’Ajuntament o la campanya que 
l’Ajuntament determini. 
 
2. Les banderoles hauran de ser retirades pels interessats el dia hàbil següent al que caduqui la 
llicència municipal. Si no ho fan seran retirades, d’ofici, pels serveis municipals, i s’imputaran als 
responsables els costos corresponents, sense perjudici de la imposició de la sanció corresponent. 
 
 
Article 21. Instal·lació de totems 
 
La instal·lació dels totems s’haurà d’acomodar a les disposicions següents: 
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1. Es col·locaran de manera que no pertorbin la lliure circulació de vianants i vehicles ni puguin 
ocasionar danys a persones i a altres elements de la via pública. 
 
2. Portaran en una de les cares la imatge institucional de l’Ajuntament de Sabadell o la campanya 
que l’Ajuntament determini. 
 
 
Secció II: Sobre instal·lacions auxiliars de constr ucció  
 
Article 22. Definició 
 
1. Les instal·lacions auxiliars de la construcció són aquells elements necessaris per tancar l’àmbit 
d’una obra, protegir les persones i coses de la via pública o facilitar els treballs de la construcció i 
que comporten un ús comú especial de la via pública.  
 
2. Només es permet col·locar elements publicitaris en els elements auxiliars de la construcció 
següents: 
 
a) Protecció: tanques d’obra. 
 
b) Mitjans auxiliars de construcció: bastides, ponts, ponts volats i elements similars, contenidors i 
sacs de runes. 
 
c) Maquinària d’obra: grua torre, muntacàrregues i aparells elevadors similars. 
 
Article 23. Mesures especials 
 
L’Ajuntament podrà exigir mesures especials en els casos següents: 
 
1.Obres en edificis de singularitat arquitectònica o als encontorns. 
 
2.Obres efectuades en edificis d’afluència pública o als encontorns. 
 
3.Obres en les proximitats d’espais públics d’important concurrència o amb una singularitat 
urbanística. 
 
Subsecció I: Tanques d’obres  
 
Article 24. Definició 
 
En aquesta Ordenança una tanca d’obra és una instal·lació temporal que delimita l’àmbit d’una 
obra de construcció destinada a la protecció de les obres per evitar l’accessibilitat i els accidents. 
 
Article 25. Activitats d’identificació  
 
Els elements identificadors es poden col·locar sobre les tanques d’obra privada, a partir del 
moment de l’obtenció de la llicència d’obres i en les condicions que s’especifiquen seguidament: 
 
1. La identificació haurà d’incloure el nom de l’empresa promotora, l’empresa constructora, 
l’empresa comercialitzadora i els facultatius, el número de la llicència municipal i les dates de 
l’inici i del final d’obra, en un mateix rètol. La identificació no podrà efectuar−se en una lona. 
 
2. Les dimensions del rètol no poden excedir els 4 m d’amplada per 3 m d’alçada, i han 
d’ajustar−se a les restriccions de composició següents: 
 
a) Ha d’estar situat per damunt la tanca reglamentària, sense sobresortir del seu pla, ni excedir 
l’alçària total de sis metres (compresos la tanca i el rètol). 
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b) La il·luminació, en cas que en tingui, s’ha de projectar o bé des de l’interior, o bé mitjançant 
punts de llum lineals, incorporats a la part superior de la cartellera. 
 
c) El rètol, la instal·lació i els suports i els elements complementaris, han de ser retirats en el 
moment d’acabament de l’obra o, en tot cas, quan caduqui la llicència d’obres. 
 
3. Si la tanca està feta d’obra la identificació es pot fer pintada sempre que no ocupi més d’una 
tercera part de la superfície del tancament. 
 
Article 26. Activitats de propaganda  
 
La propaganda en tanques de protecció d’obra privada es pot fer segons els criteris següents: 
 
1. Es permet només un línia o bateria de cartelleres, enrasades pel coronament, de manera que 
la part superior se situï com a màxim a una altura de 3,50 m per sobre de la tanca en qualsevol 
dels seus punts. 
 
2. Les cartelleres s’han de situar sobre la tanca reglamentària, sense sobresortir del pla. La 
longitud de cada cartellera, en sentit horitzontal, inclòs el marc, no ha de ser superior a 8,30 m. 
L’amplada del marc no pot ser superior a 15 cm. En cas de cartelleres que disposin de 
retroil·luminació o de dispositius per a la rotació de la propaganda, i sempre que les 
característiques físiques de l’espai ho permetin, s’admetran marcs amb amplades superiors a 15 
centímetres, i fins al límit de 40 centímetres. 
 
3. Quan les obres de reforma o rehabilitació afectin una part de l’edifici (coberta, façana, etc.), o 
alguns dels locals o dependències, si l’edifici està ocupat totalment o parcialment, no s’autoritzarà 
propaganda en aquestes instal·lacions. 
 
4. En cas de disposar d’enllumenat, els aparells s’han de situar en el coronament de les 
cartelleres, han de respondre a una solució uniforme i homogènia per al conjunt dels instal·lats en 
un solar, i podran sobresortir del pla de la tanca un màxim de 0,50 metres sense que se situïn en 
cap punt sobre la via o espai públic a menys de 3,5 m del rasant o nivell. 
 
5. L’ocupació màxima permesa és el 50% de la longitud de les tanques de protecció confrontants 
a la via pública, quan aquestes tinguin una llargada superior o igual a 12 metres, i del 90% en les 
tanques de llargada inferior. 
 
6.Les cartelleres i els elements de sustentació han de retirar−se al mateix temps que la tanca de 
precaució. Si les obres, per qualsevol motiu, quedessin aturades per un temps superior a sis 
mesos, les instal·lacions haurien de ser desmuntades un cop complert aquest termini i es 
considerarà la llicència automàticament caducada, sense necessitat de declaració en aquest 
sentit. 
 
7. La instal·lació de cartelleres és incompatible amb l’explotació publicitària de les lones de 
protecció d’obres de rehabilitació, enderrocament, etc. 
 
Subsecció II: Mitjans auxiliars de construcció  
 
Article 27. Elements d’identificació 
 
1.Només es permeten elements d’identificació en bastides, ponts, ponts volats o elements 
similars, contenidors i sacs de runes, amb les condicions següents: 
 
a) En bastides, ponts, ponts volats i elements similars la identificació haurà d’incloure l’empresa 
promotora, l’empresa constructora i els facultatius, el número de la llicència municipal i les dates 
de l’inici i del final d’obra, en un mateix rètol. 
 
b) Només es permet la utilització de lones en les bastides i la identificació pot ser de dimensió 
lliure, inscriptible en un rectangle de 12 m2 com a màxim. 
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c) Les dimensions del rètol no poden excedir els 4 m d’amplada per 3 m d’alçària, no pot 
sobresortir del pla de la instal·lació auxiliar ni excedir de la seva alçària total. No es permet 
il·luminació.  
 
d) Es permet fer inscripcions d’identificació en els entornpeus. 
 
2. En contenidors i sacs per a runes la identificació haurà d’incloure el nom comercial i el telèfon 
de l’empresa a què pertany el contenidor o que ha venut el sac. 
 
Article 28. Activitats de propaganda 
 
La propaganda de qualsevol tipus als mitjans auxiliars de construcció dels edificis que s’estiguin 
construint, reformant o rehabilitant sols podrà ser autoritzada com a ús excepcional, d’acord amb 
el capítol del títol d’aquesta Ordenança. 
 
Subsecció III: Maquinària d’obra  
 
Article 29. Activitats publicitàries permeses 
 
Només es permeten elements d’identificació en aparells d’elevació (grues torre, muntacàrregues), 
amb les següents condicions: 
 
1. La identificació haurà d’incloure l’empresa propietària de la instal·lació i dades de la seva seu 
social en un únic rètol. 
 
2. Les dimensions del rètol no poden excedir les de la secció de la maquinària, no pot sobresortir 
del pla de la instal·lació elevadora ni excedir de la seva alçària i amplada. No es permet 
il·luminació. 
 
 
Secció III: Sobre edificis  
 
Article 30 .  
 
Quan es tracti de publicitat ubicada a edificis, s’estarà al que disposi la normativa urbanística i 
especialment al que disposi la Secció Quarta del Capítol Primer del Títol Primer de l’Ordenança 
sobre edificació.  
 
 
Secció IV: Sobre espais lliures privats  
 
Article 31. Definicions  
 
En aquesta Ordenança, espai lliure privat és tota porció privada contínua o discontínua de sòl 
urbà. 
 
Article 32. Elements d’identificació 
 
1. Es permet la identificació de les activitats, serveis, horaris, titularitat i qualsevol altra informació 
imprescindible per al correcte funcionament o senyalització de l’espai. La identificació es pot fer al 
perímetre del solar on s’ubica l’activitat o bé a l’interior de l’espai lliure. 
 
2. Es permet la instal·lació d’un rètol que no podrà sobrepassar l’altura de la tanca i haurà de tenir 
unes dimensions màximes de 60 cm x 60 cm. 
 
 
 
Capítol II: Sòl urbanitzable i no urbanitzable  



 12 

 
Article 33. Elements d’identificació. 
 
1. Es permet la identificació de les activitats, serveis, horaris, titularitat i qualsevol altra informació 
imprescindible per al correcte funcionament o senyalització de l’espai. L’element d’identificació es 
pot col·locar a les construccions, al perímetre de l’espai on es du a terme l’activitat o bé a l’interior 
de l’espai lliure. 
 
2. S’admet la instal·lació d’un rètol en el perímetre de l’espai on es du a terme l’activitat. L’alçària 
màxima del rètol permesa és de 2 metres i la superfície del rètol no pot ser superior a 1 metre 
quadrat. El rètol s’ha de col·locar a les zones d’accés i ha de mantenir l’estètica de la tanca. 
 
3. A l’interior les dimensions màximes de l’element identificador han de ser les d’un 
paral·lelepípede d’1 x 1 metres de base i 4 metres d’alçària. 
 
4. Es prohibeix posar més d’un element identificador al perímetre i a l’interior de l’espai lliure. 
 
  
Article 34. Publicitat en promocions immobiliàries  
 
1. La publicitat de promoció immobiliària situada sobre edificis d’obra nova o rehabilitació total en 
curs de venda es podrà fer amb un únic cartell d’unes dimensions màximes de 2 metres 
d’amplada per 1 metre d’alçària. 
 
2. El cartell podrà col·locar−se a partir de l’obtenció de la llicència d’obra amb la limitació màxima 
d’un any a partir del certificat final d’obra, llevat que s’acrediti inequívocament que no ha acabat la 
promoció. 
 
3. No s’admet propaganda als terrats ni a les cobertes dels edificis. 
 
Article 35. Instal·lació de banderes i pancartes al s edificis 
 
Només es permet la instal·lació de banderes o pancartes que informin de l’existència d’una 
activitat cultural sense ànim de lucre en el mateix indret on es dugui a terme durant el temps de 
l’activitat. Els tècnics municipals determinaran les característiques de la instal·lació en funció de la 
catalogació de l’edifici i la seva configuració arquitectònica. 
 
 
 
Capítol III: Usos excepcionals  
 
Article 36. Convenis de col·laboració 
 
1. L’ús excepcional del paisatge urbà, mitjançant propaganda en elements del domini públic, 
podrà autoritzar-se quan quedi justificat per les raons d’interès públic següents: 
 
a) Amb ocasió de la rehabilitació d’un element patrimonial. 
 
b) Per la seva aplicació a campanyes de foment o de programes de millora de paisatge urbà. 
 
c) Per finançar obres o esdeveniments d’interès municipal que ho exigeixin 
 
2. En aquest supòsit vindrà regulat per un conveni de col·laboració, que es regirà per als actes 
preparatoris i d’adjudicació amb les normes especials en aquesta ordenança,. 
 
3. El conveni, haurà de contenir les característiques de l’ús excepcional projectat en el marc 
d’aquesta Ordenança, i el compromís de reparació de l’impacte paisatgístic en proporció als 
danys que pugui causar al dret col·lectiu dels veïns a gaudir d’un paisatge urbà adient. 
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4. La reparació ambiental podrà ser pecuniària o en espècie segons que es determini en 
l’autorització o en el conveni. Si fos en espècie, se n’haurà d’avaluar monetàriament el cost. 
 
5. Queden prohibits els convenis o autoritzacions de propaganda quan els productes anunciats 
siguin el tabac i l’alcohol en els termes legalment establerts. 
 
 
 
TÍTOL III: PUBLICITAT DINÀMICA 
 
Article 37. Requisits generals comuns als diferents  mitjans 
 
 
 
2. Tot el material imprès per a dur a terme qualsevol, tipus de publicitat dinàmica ha de ser 
preferentment reciclat i reciclable. 
 
3. El material publicitari, sigui de les característiques que sigui, haurà de portar en lloc visible una 
identificació de l’empresa distribuïdora. 
 
4. El material i el suport publicitaris de paper han de dur obligatòriament una llegenda que 
aconselli dipositar−los en contenidors de recollida selectiva. 
 
Article 38. Exclusions 
 
No tenen la consideració de publicitat dinàmica les següents activitats: 
 
1. La publicitat electoral, en els aspectes que són regulats per la legislació electoral. 
 
2. Els missatges i els comunicats de les administracions públiques en matèries d’interès general, 
fins i tot quan la distribució o la comunicació als ciutadans en general o als interessats en 
particular es dugui a terme per mitjà d’empreses publicitàries independents. 
 
3. Les comunicacions i els missatges relatius a les matèries de seguretat pública, protecció civil o 
emergències. 
 
4.Les comunicacions que s’adrecin, únicament i exclusivament, a la materialització de l’exercici 
d’alguns dels drets fonamentals i de les llibertats públiques inclosos en la secció primera del 
capítol II del títol I de la Constitució, que es regeixen per la normativa específica aplicable a 
aquests drets i llibertats. 
 
5. La publicitat que es dugui a terme en les estacions de vehicles de transports públics, sempre 
que respongui a les necessitats d’informació de les empreses de servei públic. 
 
Article 39. Requisits específics del repartiment do miciliari de publicitat  
 
1. La publicitat s’haurà de dipositar a l’interior de les bústies dels ciutadans i/o en aquells espais 
que els veïns o les comunitats de propietaris hagin disposat per a la seva col·locació. 
 
2. No es pot dipositar de forma indiscriminada o en desordre a les entrades ni a terra dels 
vestíbuls o de les zones comunes dels immobles. 
 
3. Les empreses distribuïdores de material publicitari s’han d’abstenir de dipositar publicitat en les 
bústies els propietaris de les quals assenyalin expressament llur voluntat de no rebre’n. 
 
4. Si els propietaris o els arrendataris dels immobles no volen rebre publicitat a llurs bústies, ho 
han de fer constar de manera expressa, sense cap altre requisit, i hi queda, per tant, prohibit el 
dipòsit de publicitat. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament podrà repartir uns adhesius als 
interessats, en què s’ha de fer constar la negativa a rebre qualsevol tipus de publicitat. 
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5. El material publicitari objecte de distribució s’haurà de plegar adequadament i s’haurà de tenir 
en compte la mida més habitual de la boca de les bústies, per tal que l’acumulació de propaganda 
impedeixi la rebuda en bon estat de la correspondència habitual. 
 
6. Les empreses de distribució de material publicitari a les bústies hauran de recomanar als seus 
clients la quantitat de material a repartir i la periodicitat per tal de disminuir l’impacte i garantir−ne 
l’eficiència. 
 
7. Les empreses de distribució de material publicitari hauran de recomanar als seus clients que 
no usin paper clorat, que evitin la plastificació i els prospectes setinats, i que afavoreixin l’ús de 
tintes ecològiques. 
 
8. Les empreses de distribució de material publicitari a les bústies hauran d’aconsellar als seus 
clients que col·loquin en la seva publicitat missatges d’educació ambiental. 
 
 
Article 40. Supòsit objecte d’autorització de la pu blicitat mitjançant l’ús de vehicles  
 
La publicitat mitjançant l’ús de vehicles només s’autoritza si els grups polítics, sindicals o 
representatius de diferents sectors socials practiquen activitats que no són incloses en els 
apartats 2, 3 i 4 de l’article 38, de forma temporal o circumstancial i amb subjecció, en qualsevol 
cas, al que disposa la legislació electoral o a la normativa que sectorialment hi pugui ser 
aplicable. 
 
Article 41. Vehicles de transport i servei públic m unicipal. 
 
Les característiques cromàtiques i d’imatge exterior dels vehicles de transport i servei públic són 
objecte de protecció a fi de preservar el caràcter emblemàtic que aquests tipus d’elements urbans 
confereixen a la ciutat. Queda prohibida la utilització de vehicles i instal·lacions de transport i 
servei públic com a suport de propaganda fora dels espais reservats o aprovats per l’Ajuntament, 
o per l’Entitat Metropolitana del Transport, amb aquesta destinació.  
 
Article 42. Prohibicions de l’activitat 
 
1. Es prohibeix: 
 
a) La col·locació de material publicitari en els vidres o altres elements dels vehicles. 
 
b) El llançament o escampament de material publicitari en qualsevol forma a la via pública. 
 
c) La publicitat dinàmica en tots els llocs i els espais en què una normativa específica prohibeixi 
qualsevol tipus de publicitat. 
 
d) La publicitat dinàmica desenvolupada mitjançant suport acústic, llevat del que disposi l’article 
anterior. 
 
e) La publicitat de venda en els vehicles que estiguin estacionats en espais públics, quan 
existeixin indicis racional de que es desenvolupa una activitat comercial. 
 
f) La publicitat dinàmica quan el missatge publicitari incorri en engany i deslleialtat o contingui, 
tant en el text com en les imatges, qualsevol tipus de missatge subliminar. 
 
2. L’Ajuntament pot prohibir o limitar la publicitat dinàmica en els casos en què afecti de forma 
rellevant els interessos públics generals o locals o pugui perjudicar els interessos dels 
consumidors. 
 
 
TÍTOL IV: RÈGIM SANCIONADOR 
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Capítol I: Consideracions generals  
 
Article 43. Règim jurídic  
 
1. L’incompliment de les disposicions que conté aquesta Ordenança constitueix infracció 
administrativa i serà d’aplicació el règim sancionador previst en la present ordenança. 
 
2. En tot el que no estigui previst per aquesta ordenança regirà el que estableix el Reial Decret 
1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del procediment per a l’exercici de la 
potestat sancionadora, i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment 
sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la Generalitat i la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i el procediment administratiu comú.  
 
Article 44. Competència  
 
1. La competència per a la incoació dels procediments sancionadors objecte d’aquesta 
Ordenança i per a la imposició de sancions i de les altres exigències compatibles amb les 
sancions correspon a l’alcalde/essa, que la pot delegar als membres de la corporació mitjançant 
l’adopció i publicació de la corresponent disposició de caràcter general. 
 
2. La instrucció dels expedients correspon a la persona que estigui al càrrec del servei, 
departament o unitat que gestiona l’expedient. 
 
Article 45. Actuació inspectora 
 
1. L’actuació inspectora és realitza per personal acreditat al servei de la Corporació.  

 
2. Són mesures cautelars, sense caràcter de sanció i que es poden adoptar en el moment de la 
denúncia respecte d’aquelles modalitats de publicitat que es duen a terme a la via pública sense 
autorització i per un espai de temps breu les següents: 
 
a) El comís del material de promoció o publicitat. 
 
b) La suspensió de l’activitat i la immobilització o retirada dels objectes, materials, utensilis o 
productes que els hi servissin de suport. 
 
c) La retirada subsidiària per part de l’Ajuntament a càrrec de l’infractor en el cas que aquest no 
hagi procedit a la retirada en el termini concedit. 

 
3. L’adopció d’aquestes mesures cautelars no generen indemnitzacions de cap tipus a favor dels 
afectats per les mateixes. 
 
4. Les entitats o les persones inspeccionades resten obligades a prestar la màxima col·laboració 
en les tasques d’inspecció i control. 
 
5. Els fets constatats a les actes d’inspecció tenen valor probatori, sens perjudici de les proves 
que en defensa dels drets o els interessos respectius es puguin aportar pels interessats i poden 
donar lloc a la incoació del procediment sancionador corresponent. 
 
6. Quan es tracti de pancartes en el domini públic que no tinguin cap identificació es considera a 
tots els efectes com una instal·lació anònima i, per tant, sense titular. L’Ajuntament en aquest cas, 
pot procedir a retirar-les immediatament sense necessitat de fer cap més tràmit. 
 
Article 46. Apreciació de delicte o falta  
 
1. En cap cas es poden sancionar fets que hagin estat prèviament sancionats en l’àmbit penal o 
administratiu en els supòsits en què s’apreciï identitat del subjecte, dels fets i dels fonaments de 
la sanció imposada. Existirà identitat de fonaments quan siguin els mateixos els interessos 
públics protegits pels diferents règims sancionadors.  
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2. En aplicació d’aquest precepte, el procediment sancionador serà suspès fins que hi hagi un 
pronunciament definitiu de la jurisdicció penal. 
 
3. Si la sanció esdevé ferma, l’instructor proposa a l’alcalde o persona que tingui delegat el 
sobreseïment de l’expedient sancionador tramitar per l’Ajuntament.  
 
Article 47. Responsabilitat 
 
1. Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les cometin a 
títol d’autors i coautors. 
 
2. De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència que es produeixin sense la seva prèvia 
obtenció o amb incompliment de les seves condicions, en són responsables les persones físiques 
i jurídiques que siguin titulars de la llicència i, si aquesta no existís, la persona física o jurídica 
sota la relació de dependència de la qual actuï l’autor material de la infracció. 
 
Capítol II: Classificació de les infraccions i la s eva sanció  
 
Article 48. Classificació de les infraccions 
 
1. Les infraccions administratives d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt 
greus. 
 
2. Són infraccions lleus: 
 
a) Ometre la  identificació de l’empresa distribuïdora en el material publicitari. 
b) Ometre la  llegenda que aconselli dipositar el material als contenidors de recollida selectiva. 
c) Dipositar de forma indiscriminada o en desordre a les entrades ni a terra dels vestíbuls o de les 
zones comunes dels immobles. 
 
3. Són infraccions greus: 
 
a) Dur a terme qualsevol activitat publicitària sense la corresponent llicència municipal. 
b) Dur a terme qualsevol activitat publicitària sense complir les condicions materials establertes a 
la llicència. 
c) Distribuir publicitat a les bústies dels propietaris que hagin fet ús del seu dret voluntari de no 
rebre’n. 
d) Col·locar material publicitari en els vidres o altres elements dels vehicles. 
e) LLençar o escampar material publicitari en qualsevol forma a la via pública. 
f) Col·locar publicitat de venda en els vehicles que estiguin estacionats en espais públics, sempre 
que existeixin indicis racional de que es desenvolupa una activitat comercial.  
g) Incomplir els requeriments específics que formuli l’Administració municipal, sempre que es 
produeixi per primera vegada. 
h) La comissió de dues infraccions lleus en el termini d’un any. 
 
4. Són infraccions molt greus: 
 
a) Dur a terme publicitat dinàmica en la que el missatge publicitari incorri en engany i deslleialtat o 
contingui, tant en el text com en les imatges, qualsevol tipus de missatge subliminar.  
 
b) Incomplir els requeiriments específics formulats per l’Administració municipal, de forma 
reiterada. 
 
c) Dur a terme publicitat que anunciin negocis de caràcter sexual i/o violent.  
 
d) Dur a terme publicitat que no respecti, pel que fa al contingut, la dignitat de les persones i 
impedir la vulneració dels valors reconeguts per la Constitució, especialment els relatius a la 
infància, la joventut i la dona, i també als sectors socials més marginats 
 
e) La reincidència en la comissió de faltes greus en els darrers dos anys. 
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Article 49. Sancions 
 
1. Les sancions derivades de les infraccions administratives tenen la naturalesa de multa i 
s’imposen d’acord amb la següent escala: 
 
a) Infraccions lleus: des de 50 euros fins a 400 euros. 
 
b) Infraccions greus: des 401 euros  i fins a  900 euros 
 
c) Infraccions molt greus: des de 901 i fins a 1.200 euros 
 
2. Les quanties de les multes recollides a l’apartat anterior estan dintre dels límits que estableix el 
títol X de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, segons la nova 
redacció aportada per la Llei 5/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del 
govern local. 
 
3 La graduació de la sanció ha d’observar la deguda adequació als fets i es tenen en compte per 
a això els següents criteris d’aplicació: 
 
a) L’existència d’intencionalitat 
 
b) L’existència de reiteració 
 
c) L’existència de reincidència 
 
d) La naturalesa i gravetat dels perjudicis ocasionats 
 
e) La transcendència social i afecció als interessos generals 
 
  
Article 50. Acumulació de sancions 
 
1. En el cas que, per aplicació d’aquesta Ordenança, s’incoés expedient sancionador per dues o 
més infraccions tipificades entre les quals existís relació de causa−efecte, s’imposarà una sola 
sanció, la corresponent a la sanció més elevada. 
 
2. En la resta de casos, als responsables de dues o més infraccions, se’ls imposaran les multes 
corresponents a cadascuna de les infraccions comeses. 
 
Article 51. Prescripció i caducitat  
 
1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys; les greus al cap de dos anys i les 
lleus al cap de sis mesos. Aquests terminis començaran a comptar a partir del dia en què la 
infracció s’hagués comès. 
 
2. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran al cap de tres anys; les imposades 
per faltes greus al cap de dos anys i les imposades per faltes lleus al cap d’un any. 
 
3. Aquests terminis començaran a comptar des del dia següent a aquell en què hagués adquirit 
fermesa en via administrativa la resolució per la qual es va imposar la sanció. 
 
4. Si transcorreguts sis mesos des de la iniciació del procediment sancionador no hi hagués 
resolució expressa i definitiva comença a comptar el termini de 30 dies per a la caducitat de 
l’expedient, sense perjudici de tornar a reiniciar-lo mentre no hagi prescrit la infracció. 
 
5. Aquests terminis s’interrompran en el supòsit que el procediment s’hagués paralitzat per alguna 
causa imputable als interessats o perquè els fets hagin passat a la jurisdicció penal. 
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Capítol III: Procediment ordinari  
 
Article 52. Formes d’iniciació  
 
El procediment ordinari sancionador s’inicia per resolució de l’alcalde/essa o persona a qui 
delegui, bé sigui d’ofici o com a conseqüència d’ordre superior, per petició raonada d’altres 
òrgans o per denúncia presentada per qualsevol persona. 
 
 
Article 53. Període d’informació prèvia  
 
1. L’alcalde, o persona a qui delegui, pot disposar un període d’informació prèvia, per tal 
d’esbrinar la realitat i abast dels fets denunciats i la determinació de les persones que apareguin 
com a presumptes responsables. 
 
2. Quan d’aquesta fase es conclogui que ha prescrit la infracció, s’acordarà la no procedència 
d’iniciar el procediment sancionador i es donarà trasllat de la resolució adoptada a l’interessat. 
 
Article 54. Iniciació  
 
1. La resolució d’iniciació de l’expedient es formalitzarà amb el contingut mínim següent: 
 
a) Identificació de la persona o persones presumptament responsables. 
 
b) Exposició succinta dels fets que motiven la incoació del procediment, la seva possible 
qualificació i les sancions que hi puguin correspondre, sens perjudici del que resulti de la 
instrucció. 
 
c) Identificació de l’instructor del procediment i, si s’escau, del secretari amb indicació expressa 
del seu règim de recusació. 
 
d) Òrgan competent per la resolució de l’expedient i norma que li atribueixi la competència. 

 
2. La iniciació de l’expedient sancionador es comunicarà a l’instructor, amb trasllat de les 
actuacions que hi ha al respecte, i serà notificada en la forma escaient als interessats, a l’inculpat 
i al denunciant. 
 
Article 55. Instrucció i plec de càrrecs  
 
1. L’instructor practicarà d’ofici totes les actuacions que consideri necessàries per a la 
determinació dels fets produïts i dels seus responsables i formularà, a la vista de les actuacions 
practicades, el plec de càrrecs corresponent. 
 
2. El plec de càrrecs, que serà individualitzat per a cada persona a la que s’imputi la comissió 
d’una o diverses infraccions, contindrà les determinacions següents: 
 
a) Persona o entitat contra la qual s’adreça. 
 
b) Fets imputats. 
 
c) Infracció i infraccions de les quals els fets puguin ser constitutius, amb indicació de les normes 
que les tipifiquen. 
 
d) Sancions que són aplicables a les infraccions indicades. 
 
e) Autoritat competent per imposar les sancions, amb indicació de la norma que atribueix la 
competència. 
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f) Indicació i valoració dels danys, si s’escau i perjudicis ocasionats. 
 
g) Indicació de les mesures provisionals adoptades en la fase d’inspecció o que cal que s’adoptin. 
 
3. Si de les actuacions practicades resulta acreditada la inexistència d’infracció o de 
responsabilitat, l’instructor proposarà a l’alcalde o persona que delegui l’arxiu de les actuacions 
per sobreseïment. Quan la inexistència de responsabilitat afecti només alguna o algunes de les 
diverses persones contra les quals s’adreça el procediment, el sobreseïment es disposarà només 
respecte d’elles, i continuarà el procediment quan a la resta. La resolució per al qual es disposi el 
sobreseïment es notificarà a tots els interessats en el procediment i al denunciant. 
 
4. El plec de càrrecs es notificarà als interessats i se’ls concedirà un termini no inferior a deu dies 
ni superior a quinze, comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació, per tal que 
presentin les al·legacions, els documents i els justificants i proposin, alhora, les proves de què es 
pretenguin valer. 
 
5. Per a la defensa dels seus drets i interessos legítims, i a càrrec dels mateixos interessats, 
aquests podran actuar assessorats de qui considerin convenient. 
 
Article 56. Renúncia de l’infractor  
 
1. Si l’inculpat reconeix voluntàriament la seva responsabilitat, es podrà resoldre el procediment 
amb la sanció que correspongui. 
 
2. El pagament voluntari per part de l’inculpat, en el període comprès entre la notificació de la 
proposta de resolució de l’instructor i la resolució definitiva, podrà implicar igualment la finalització 
del procediment, sense perjudici de la possibilitat d’interposar els recursos que siguin procedents. 
 
 
Article 57. Pràctica de la prova  
 
1. L’instructor resoldrà sobre l’admissió de les proves proposades per l’interessat a l’escrit 
d’al·legacions i ordenarà la pràctica de les que consideri procedents, les despeses de les quals 
seran sufragades per qui les proposi. 
 
2. L’instructor només podrà declarar improcedents les proves que, per la seva relació amb els 
fets, no puguin alterar al resolució final a favor del presumpte responsable. La declaració 
d’improcedència de la prova haurà de ser motivada i no és procedent la interposició de recurs 
contra aquesta. 
 
Article 58. Proposta de resolució  
 
1. Un cop transcorregut el termini d’al·legacions i el període de prova, l’instructor formularà la 
proposta de resolució que, en tot cas, contindrà: 
 
a) Els fets que resultin provats, amb la valoració de les proves practicades. 
 
b) La infracció o infraccions de les quals els fets siguin constitutius, amb indicació de la norma 
jurídica que les tipifica. 
 
c) La persona o persones responsables de cadascuna de les infraccions. 
 
d) La sanció o sancions concretes que l’instructor proposa en relació amb cadascuna de les 
infraccions i responsables, amb indicació del precepte jurídic que les estableix. 
 
e) Si s’escau, la declaració dels danys i perjudicis produïts i les disposicions per a la seva 
reparació. 
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2. Alternativament a la proposta de resolució, en el cas que s’apreciï en aquest moment 
procedimental la inexistència d’infracció o responsabilitat, l’instructor proposarà a l’alcalde lo qui 
delegui la proposta de sobreseïment. 
 
Article 59. Tràmit d’audiència i elevació de la pro posta de resolució  
 
1. La proposta de resolució es notificarà als interessats, i se’ls concedirà un termini de 10 dies 
hàbils, comptadors de l’endemà d’haver rebut la notificació, per tal que puguin formular davant 
l’instructor de l’expedient les al·legacions que considerin pertinents. 
 
2. Un cop finalitzat el termini anterior, l’instructor elevarà l’expedient, amb la proposta de resolució 
i la valoració de les al·legacions formulades a l’òrgan competent per resoldre. 
 
Article 60. Resolució de l’expedient  
 
1. L’òrgan competent dictarà la resolució que correspongui, que serà motivada i decidirà sobre 
totes les qüestions que plantegin els interessats i les que derivin de l’expedient. 
 
La resolució inclourà, en tot cas, les determinacions següents: 
 
a) Els fets comesos. 
 
b) La persona o persones responsables. 
 
c) Les infraccions comeses. 
 
d) Les sancions concretes que s’imposen o la declaració segons la qual no hi ha infracció o 
responsabilitat. 
 
e) La determinació de la indemnització per danys i perjudicis causats al domini públic, les 
instal·lacions municipals, l’arbrat i el mobiliari urbà, que es podrà tramitar en un procediment 
complementari, amb audiència del responsable. 
 
f) En el cas que l’infractor hagi causat danys o perjudicis a un tercer, la resolució es limitarà a 
indicar al particular la jurisdicció oportuna per accionar. 
 
g) L’exigència, si s’escau, a l’infractor de la reposició de la situació alterada per la infracció.  
 
 
2. En els casos anteriors serviran de base per a la seva determinació les valoracions realitzades 
pels Serveis tècnics municipals. 
 
3. La resolució no es pot basar en fets diferents dels fixats a la proposta de resolució, sens 
perjudici que s’efectuï una valoració jurídica diferent. 
 
4. La resolució es notificarà als interessats amb la indicació que finalitza la via administrativa i 
contra ella es podrà interposar únicament el recurs contenciós administratiu. 
 
Article 61. Efectes de la resolució  
 
La resolució serà immediatament executiva, un cop notificada, sens perjudici que se n’acordi la 
suspensió quan escaigui. 
 
Capítol IV: Procediment abreujat  
 
Article 62. Iniciació   
 
1. En el supòsit que l’òrgan competent per iniciar el procediment consideri que hi haurà elements 
de judici suficients per qualificar la infracció com a lleu o quan consideri que a la presumpta 
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infracció comesa li correspondrà una sanció inferior a 601,01 € per instruir l’expedient 
sancionador es podrà seguir el procediment abreujat regulat en aquest capítol. 
 
2. L’acord d’iniciació, que ha de reunir els requisits que preveu l’article 54 d’aquesta ordenança i 
que ha d’advertir el caràcter simplificat del procediment, es notificarà als inculpats amb la 
indicació que disposen d’un termini de deu dies hàbils per aportar totes les al·legacions, tots els 
documents o les informacions que estimin convenients i alhora, per proposar prova i concretar els 
mitjans de què es pretenguin valer als efectes esmentats. 
 
 
Article 63. Instrucció  
 
1. L’instructor practicarà d’ofici totes les actuacions que consideri necessàries per a la 
determinació dels fets i la identificació de les persones responsables. Si com a conseqüència de 
la instrucció del procediment resulta modificada la determinació inicial dels fets, de la seva 
possible qualificació, de les sancions imposades o de les responsabilitats susceptibles de sanció, 
es notificarà a l’inculpat o inculpats en la proposta de resolució. 
 
2. Rebudes les al·legacions o transcorregut el termini que assenyala l’apartat 2 de l’article 
anterior, l’òrgan instructor resoldrà sobre l’obertura del període de prova, practicarà les que estimi 
escaients i s’ajustarà al que disposar l’article 137, apartat quart de la LPAC. 
 
 
Article 64. Tràmit d’audiència i elevació de la pro posta de resolució  
  
1. Instruït el procediment i practicades, si escau, les proves que correspongui, l’instructor 
formularà la proposta de resolució, que haurà de contenir les determinacions que estableix 
l’article 58 d’aquesta ordenança. 
 
2. La proposta de resolució es notificarà als interessats i se’ls atorgarà un termini de 10 dies 
hàbils per tal que puguin formular davant l’instructor de l’expedient les al·legacions que considerin 
pertinents. 
 
3. Es pot prescindir del tràmit d’audiència quan no figurin en el procediment ni siguin tinguts en 
consideració altres fets ni altres al·legacions ni proves que les adduïdes pels interessats. 
 
 
Article 65. Resolució del procediment abreujat   
 
Finalitzat el termini a que es refereix l’article anterior, l’instructor elevarà l’expedient, amb la 
proposta de resolució i valoració de les al·legacions formulades a l’Alcaldia per a la seva 
resolució.  
 
 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  
 
Amb l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança resten derogats 
L’Ordenança municipal de publicitat aprovada definitivament el 30 de gener de 1998. 
Els apartats 2 a 7 de l’article 13 i l’article 47.2 i) de l’Ordenança municipal d’ocupació de les vies i 
espais públics de Sabadell, aprovada definitivament el 30 de març de 2005. 
 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES  
 
 
 
1. Els titulars d’elements i suports d’identificació o d’altra naturalesa dels contemplats en aquesta 
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Ordenança, hauran d’adaptar-los a les determinacions que s’hi contenen en el termini de tres 
anys des de la seva entrada en vigor. 
  
2. Les concessions administratives, vigents al moment d’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, 
es mantindran vigents durant la totalitat del període de vigència establert al títol concessional. 
 
3. Els procediments sancionadors iniciats en el marc de l’Ordenança municipal d’ocupació de les 
vies i espais públics de Sabadell es continuaran regint per l’ordenança esmentada fins a la seva 
resolució. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
1. Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el termini de quinze dies comptats des de la publicació 
íntegra del seu text al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
 
 
  


