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Administració Local

2014-05095
Ajuntament de Mont-roig del Camp

E D I C T E

L’Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el dia 12 de març de 2014, va acordar aprovar inicialment l’Ordenança 
de rètols de Mont-roig del Camp. La seva publicació es va efectuar mitjançant edicte exposat al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament i per inserció en el BOP de Tarragona núm. 70 de 25.03.14 i en el DOGC núm. 6590 de 26.03.14. 
Durant el període hàbil legalment establert no s’han presentat al.legacions.

D’acord amb el que disposen els articles 49 de la LBRL, 178 TRLLMRLC i 60 a 66 del ROAS, resta aprovat 
defi nitivament l’esmentat Reglament i es dóna publicitat del seu text íntegre.

Contra l’esmentat acord, que posa fi  a la via administrativa podrà interposar-se recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de l’última publicació en diari ofi cial. 

ORDENANÇA DE RÈTOLS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’objectiu de L’Ajuntament de Mont-roig del Camp estableix en la present ordenança de re`tols es regular els cartells 
existents ja que no es troben regulats dins al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
Aquesta determinació es formula per tal d’ordenar la tipologia de tots els rètols del municipi, i la seva ubicació.

ORDENANÇA DE RÈTOLS

Secció I. Defi nició

Article 1
Són cartells anunciadors en llocs públics o privats per a anunciar alguna cosa.
D’acord amb l’article 130, del Pla d’ordenació urbanística municipal publicat al DOGC núm. 4.869 de data 25 d’abril 
de 2007, la col·locació de cartells o altres mitjans de propaganda visibles des de la via pública estarà sotmesa a les 
prescripcions establertes en la legislació vigent i a prèvia llicència municipal. En qualsevol cas, dins la xarxa bàsica 
territorial queda prohibit realitzar publicitat en qualsevol lloc visible des de la mateixa via pública, d’acord amb la 
legislació sectorial vigent (art. 74 i 75 del R.D. 1073/1977 del 8 de febrer pel que s’aprova el Reglament General de 
Carreteres i art. 32 de la Llei 7/1993 de 20 de setembre, de Carreteres de Catalunya).
Fora dels trams urbans de les carreteres estatals queda prohibit realitzar publicitat visible des de la zona de domini 
públic de la carretera (art. 88 del R.G.C).
Els rètols dels establiments mercantils o industrials es regiran per allò que disposa l’article 90 del Reglament General 
de Carreteres, i hauran de ser autoritzats per la Direcció General de Carreteres.
D’acord amb l’article 192 apartat 3, del Pla d’ordenació urbanística municipal publicat al DOGC núm. 4.869 de data 
25 d’abril de 2007, es prohibeix la instal·lació d’estacions de subministrament de carburant (estacions de servei) i la 
col·locació de cartells i altres elements publicitaris en tot el sòl no urbanitzable.

Secció II. Ocupació de la via pública

Article 2
1. Es considera que un objecte ocupa la via pública quan surt del pla vertical alçat a la línia límit de la propietat 
particular.
2. No es permet l’ocupació de la via pública per objectes publicitaris llevat dels col·locats en la zones d’edifi cació 
segons alineació a vial de les normes del POUM i tots aquells que tinguin per fi nalitat senyalitzar l’existència o els 
accessos a serveis de l’administració a tots els seus nivells, quan resulti imprescindible senyalitzar establiments 
privats destinats a aparcaments, farmàcies, clíniques, dispensaris i similars, quan per la seva afl uència de gent i la 
seva difícil localització ho requereixi, i quan tinguin per objecte senyalitzar de forma comuna polígons industrials o 
àrees comercials.
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La seva ubicació estarà subjecte a informe dels serveis de transports i circulació o similar i el seu disseny estarà 
d’acord amb les normes municipals al respecte.
L’administració podrà establir models normalitzats pels diferents emplaçaments i activitats.

Secció III. Tipus de rètols

Article 3 - Rètols
1. A efectes de la present normativa es distingiran els següents tipus de rètols:
a) Rètols paral·lels a la façana de l’edifi ci
b) Rètols en banderola
c) Rètols situats a la zona no ocupada per l’edifi cació
d) Rètols de grans dimensions
2. No es podrà procedir a la col·locació de cap rètol, placa, cartell, ni cap altre tipus d’objecte en les façanes dels 
edifi cis sense el pertinent permís de l’ajuntament, satisfent els drets corresponents i subjectant-se a les condicions 
que es contemplin per a cada cas.
3.1 - Rètols paral·lels a la façana de l’edifi ci 
1. Aquest tipus de rètols s’adossaran a les façanes dels edifi cis o bé als seus voladissos.
2. Quan el rètol se situï sobre el parament de la façana (fi g. 1):
a) Únicament es permetrà a les plantes baixes comercials o a totes les plantes en els edifi cis d’ús exclusiu comercial.
b) El vol màxim dels elements sortints respecte de l’alineació de carrer o d’edifi cació no podrà superar els 15 cm, i 

hauran de complir el requeriment complementari de no sobresortir més del 5 % de l’amplada de la vorera.
c) Per damunt de la llinda, en cap cas excedirà els 75 cm d’alçada. I la longitud podrà ser lliure.
d) També s’admetrà la col·locació de rètols adossats a la façana per sota de la línea de llinda amb unes dimensions 

màximes de 125 cm x 125 cm.
3. Quan el rètol se situï al voladís (fi g. 2):
a) L’extrem inferior es trobarà com a mínim a una alçada de 2,75m del terra.
b) Es podrà situar davant la barana i a sota el voladís en planta baixa sempre que el seu vol no excedeixi els 15 

cm a comptar del pla determinat per la barana. A més, no superarà la meitat de l’alçada de la barana a la qual 
s’adossa, i no excedirà en cap cas els 75 cm d’alçada.

4. Aquests paràmetres són vàlids en qualsevol tipus d’edifi cació.
3.2 - Rètols en banderola (fi g. 3)
1. Aquest tipus de rètols es situen perpendiculars a la façana de l’edifi ci, no excedint en cap cas els 75 cm d’alçada. 

Únicament s’admetran a les plantes baixes comercials.
2. El vol màxim admès estarà regulat per la menor dimensió de les següents mides: el 10% de l’ample del vial, 

l’amplada de la vorera menys 50 cm o un màxim de 1,20 metres. No excedirà el vol màxim dels cossos sortints i 
podran anar acollats al parament de façana de l’edifi ci i sota voladís.

3. L’extrem inferior es trobarà com a mínim a una alçada de 2,75 m de terra.
4. Aquests paràmetres són vàlids en tot tipus d’edifi cació.
3.3 - Rètols situats en la zona no ocupada per l’edifi cació (fi g. 4)
Són aquells que es situen a la planta baixa en la part de la parcel·la no ocupada per l’edifi cació en la tipologia 
aïllada. 
1. Les dimensions màximes seran de 125 cm x 125 cm, havent d’estar suportats per estructures lleugeres de 

manera que tot el conjunt no excedeixi els 4 m d’alçada respecte el terra, i no ocupi via pública.
2. Els rètols instal·lats sobre el tendal, si n’hi hagués, no excediran l’alçada de 75 cm i la longitud serà lliure.
3. L’extrem superior dels rètols no podrà sobrepassar en cap cas la meitat de l’alçada de la barana de la primera 

planta.
4. En els casos de plantes baixes comercials no situades sota la projecció vertical d’una edifi cació, el rètol podrà 

tenir una alçada màxima de 0,75 cm.
3.4 - Rètols de grans dimensions
1. Queda prohibida la instal·lació de rètols de grans dimensions en el terme municipal, llevat dels identifi catius dels 

establiments hotelers situats en el propi establiment i els identifi catius del Centre recreatiu i turístic.
2. Es consideraran rètols de grans dimensions els que les seves lletres, conjunt d’elles o bé el seu suport, superi els 

125 cm d’alçada.
3. En els establiments hotelers s’autoritzaran rètols de grans dimensions que corresponguin exclusivament a la 

denominació genèrica de l’establiment sempre i quan se situïn dins la parcel·la on està ubicat.
 En aquest tipus de rètols caldrà detallar acuradament els elements estructurals de suport i justifi car tècnicament 

la solidesa i seguretat del conjunt, de manera especial davant l’acció del vent es situï en planta coberta.
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Article 4 - Cartells
1. Només es permet fi xar cartells o anuncis en espais públics que estiguin destinats a tal objecte i que guardin les 
regles i condicions que l’Ajuntament determini.
2. Queda també prohibit col·locar cartells, plaques o emblemes en els edifi cis, siguin o no públics, en els llocs on 
enlletgeixin l’ornament públic.
3. Tampoc podran cobrir-se amb cartells les plaques de denominació dels carrers, numeració de les cases, ni les 
senyalitzacions fi xes o transitòries ordenades per l’administració.

Secció IV. Altres condicions

Article 5 
1. Quan els cartells, rètols o plaques sofrís alguna modifi cació substancial, es considerarà com de nova instal·lació 
als efectes del pagament dels drets.
2. Els titulars de rètols els conservaran en perfectes condicions d’ornament i manteniment. Cas de no ser així 
motivarà la caducitat de la llicència i l’obligació de retirar-los.

Article 6 - Rètols i cartells autoritzats preexistents
Les limitacions imposades no afecten als rètols i cartells autoritzats preexistents, no obstant, en cas de remodelació 
o renovació la nova instal·lació haurà d’adaptar-se a la present normativa.

Article 7 - Limitacions a la instal·lació de rètols
1. A qualsevol tipus d’element decoratiu o publicitari instal·lat en zona de reculada se li aplicarà la normativa sobre 
rètols.
2. Els rètols i demés modalitats publicitàries hauran de realitzar-se amb materials resistents, de qualitat, durabilitat 
i amb bona presentació estètica. No serà autoritzable la instal·lació amb pintura a les façanes i qualsevol altre tipus 
d’element inadequat que pretengui utilitzar-se com a rètol.
3. Les instal·lacions publicitàries susceptibles d’emetre llum, sempre que no causin molèsties als usuaris de les 
edifi cacions pròximes o als vianants i conductors de vehicles, només seran autoritzades en horaris compresos entre 
les 8 i les 22 hores del dia.
Fora de l’àmbit establerts al paràgraf anterior, en hores nocturnes, només podran ésser autoritzades les instal·lacions 
publicitàries lluminoses informatives o indicatives de serveis públics, col·lectius o comunitaris i les situades en planta 
baixa o per sobre de la coberta dels edifi cis, sempre que sobre els paraments d’edifi cis pròxims que continguin 
forats de ventilació i il·luminació d’habitatges o usos residencials, sanitaris o similars, no es produeixi un increment 
de lluminositat equivalent al 10 per 100 de la fons existent en hores nocturnes, amb un màxim de 10 lux d’increment.
Els horaris esmentats podran ésser modifi cats previ informe favorable, per a dies senyalats i de forma excepcional.
4. No es permet la instal·lació de rètols situats en la planta coberta, llevat dels identifi catius dels establiments 
hotelers.
5. Les dimensions fi xades en aquesta ordenança per als rètols s’aplicarà per a cada rètol o conjunt de rètols 
agrupats.
6. Rètols instal·lats dins la zona d’afectació de la travessia de la carretera N-340. La autorització que doni l’ajuntament 
estarà subjecta a les exigències i limitacions establertes en el Títol III, capítol I, del Reglament General de Carreteres 
aprovat pel Real Decret 1812/1994, de 2 de setembre (art. 125.5 del R.G.C.). Pel que caldrà sol·licitar autorització 
prèvia a la Direcció General de Carreteres.
7. Rètols situats en zona del nucli antic, clau 1
Només es permet en planta baixa. La decoració de les façanes comercials quedarà inscrita a la part interior de 
l’emmarca’t de les obertures.
Les pilastres i les llindes dels forats dels locals comercials no tindran superposició de vitrines, rètols, anuncis, etc.
Dins del forat format per les pilastres i les llindes podrà col·locar-se una discreta publicitat, sense colors estridents.
Es prohibeixen els anuncis lluminosos a l’exterior de les façanes i dels comerços.

Secció V. Sol·licitud de llicències

Article 8 
1. Per la instal·lació de rètols es necessari l’obtenció prèvia de llicència municipal.
2. La sol·licitud de llicència vindrà acompanyada per descripció exhaustiva dels materials emprats, pressupost i 
plànols delineats i acotats que justifi quin el compliment d’aquesta ordenança.
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3. Les llicències s’atorgaran pel que afecta a la competència municipal, salvant els drets de propietat i sense 
perjudici de tercers.

Article 9
S’adjunten detall dels rètols específi cs.

Fig. 1. Rètols sobre el parament de façana.

Fig. 2. Rètols paral·lels a la façana col·locats en el voladis.
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Fig. 3. Rètols en banderola.

Fig. 4. Rètols situats en la zona no ocupada per l’edifi cació.

 

Ferran Pellicer Roca, alcalde.
Mont-roig del Camp, 7 de maig de 2014.
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