AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14

Reguladora de:

PUBLICITAT COMERCIAL DIRECTE A LES BÚSTIES

Article 1r.- Objecte
Aquesta ordenança té per objecte regular la publicitat comercial directe a les bústies,
amb la finalitat de racionalitzar aquesta activitat, alhora que evitar les molèsties que es
provoquen als afectats.

Article 2n.- Regulació
La publicitat serà dipositada a l’interior de les bústies o en aquells espais que els veïns o
les comunitats de propietaris hagin disposat per a la seva col·locació
Queda expressament prohibit deixar la publicitat a terra dels vestíbuls dels habitatges.

Article 3r.- Condicions
El material publicitari objecte de distribució s’haurà de plegar adequadament i s’haurà
d’adaptar a la mida de la boca de cada bústia.
En el supòsit que el material publicitari a distribuir a les bústies, per impossibilitat
tècnica i/o operativa justificada no reuneixi les condicions exigides en aquesta
ordenança, les empreses distribuïdores ho hauran de comunicar per escrit a
l’Ajuntament amb l’anticipació necessària i hauran d’adjuntar un model del material a
distribuir.

Article 4t.- Tractament del material
El material publicitari, un cop usat, tindrà la consideració de residu municipal recicable.
El material publicitari que es reparteixi per les bústies haurà d’incloure missatges
d’educació mediambiental i la necessitat de dipositar la publicitat, un cop usada, en els
contenidors especials de paper ubicats al municipi, amb la finalitat de garantir-ne el
reciclatge.

Article 5è.- Empreses distribuïdores
Només podran exercir aquesta activitat les empreses legalment constituïdes, que tinguin
com a finalitat la distribució de material publicitari a les bústies, sense perjudici de
l’excepció derivada de la propaganda institucional.
En cap cas, es podrà repartir propaganda a les bústies d’aquesta vila, sense haver
obtingut la preceptiva autorització municipal.
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Article 6è.- Identificació empresa distribuïdora
Tot el material publicitari repartit, sigui de les característiques que sigui, haurà de portar
en lloc visible una identificació de l’empresa distribuïdora.
L’absència d’aquesta identificació serà objecte d’una sanció, que recaurà sobre
l’empresa anunciant.

Article 7è.- Selecció bústies
Les empreses distribuïdores de material publicitari hauran d’abstenir-se de dipositar
publicitat en aquelles bústies, els propietaris de les quals indiquin expressament la
voluntat de no rebre’n.

Article 8è.- Dels particulars
Els particulars podran manifestar la seva voluntat de no rebre publicitat a les seves
bústies. L’Ajuntament de Castellfollit crearà i distribuirà un distintiu per identificar la
voluntat dels particulars de no rebre publicitat comercial a les seves bústies sens
perjudici que en un futur es pugui crear una iconografia universal representativa
d’aquest interès.

Article 9è.- Infraccions
L’incompliment de les disposicions contingudes en aquesta ordenança, es consideraran
infraccions i seran objecte de sanció.

Article 10è. -Sancions
El procediment sancionador, que podrà iniciar-se d’ofici o per denúncia de particulars,
es regirà pel que estableix la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el
Procediment Administratiu Comú i per la posterior normativa que la desenvolupa,
garantint-se en tot cas, l’audiència als interessats.
Amb la incoació de l’expedient sancionador, es podran adoptar, mitjançant resolució
motivada, les mesures provisionals que es considerin necessàries.

Article 11è.- Multes
Les infraccions a aquesta Ordenança seran sancionades amb multes fins a la quantitat
màxima que estableix la legislació vigent i retirada temporalment o definitiva de
l’autorització municipal, per repartir publicitat a les bústies.
Per la graduació de les sancions es tindran en compte els següents criteris:
a)
Intencionalitat
b)
Perjudicis ocasionats
c)
Transcendència de la pertorbació ocasionada.
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d)

Reincidència o reiteració.

Article 12è.- Reposició danys
La imposició de sancions serà compatible amb l’exigència a l’infractor de la reposició al
seu estat originari de la situació alterada, i també amb la indemnització pels danys i
perjudicis que s’hagin pogut causar.

Disposició final
Aquesta Ordenança Municipal es va aprovar pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 3 de maig de 1999 i entrarà en vigor l’endemà de complir els 30 dies
hàbils de la seva publicació íntegra al BOP, si no s’han presentat al·legacions o bé s’ha
acordat no acceptar-se o bé la seva acceptació no comporta modificacions de caràcter
essencial del contingut publicat i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.

Diligència de transcripció:
Aquesta ordenança es transcriu íntegrament en data 1 de gener de 2017.
Vist i plau,
L’alcalde,

Certifico:
La secretària,

