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AJUNTAmENT dE BLANES 

Edicte sobre l’aprovació definitiva de la modificació d’una ordenança

Aprovada definitivament en execució de l’acord plenari de data 27 
de març de 2013 la modificació de l’article 6 de l’Ordenança regula-
dora de les instal·lacions publicitàries mitjançant rètols, cartelleres, 
tendals i similars, es fa públic el contingut de la modificació d’acord 
amb el previst a l’article 70.2 de la Llei de Bases de Règim Local, per 
tal que entri en vigor. 

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 6 DE L’ORDENANÇA REGULA-
DORA DE LES INSTAL·LACIONS PUBLICITÀRIES MITJANÇANT 
RÈTOLS, CARTELLERES, TENDALS I SIMILARS

Article 6.- Limitacions d’ordre general. No s’autoritzaran les activi-
tats publicitàries en els següents supòsits:

1) Les que pel seu objectiu, forma i contingut siguin contràries a les 
lleis. En aquest sentit resta expressament prohibit l’ús de publicitat  
que promogui la violència, el racisme, el sexisme, la intolerància re-
ligiosa o política i tot allò que afecti a la dignitat humana. Aquesta 
prohibició abastarà a tot tipus d’instal·lacions publicitàries, inclòs la 
publicitat en el transport,  públic o privats.

2) En les zones de servitud i afectació de carreteres.

3) Tot tipus de pintades o pictogrames en la via pública o visi-
bles des d’aquesta, llevat de casos especials expressament auto-
ritzats. Aquestes autoritzacions les haurà de concedir la Junta 
de Govern Local, previ dictamen de la Comissió Informativa 
d’Urbanisme.

4) En els emplaçaments que puguin impedir o dificultar la contem-
plació, des dels espais públics, dels edificis, elements o conjunts 
d’interès històric-artístic (catalogats o no)

5) Sobre calçades o voreres públiques, ni que sigui parcialment, o en 
qualsevol emplaçament suspeses amb elements recolzats en faroles 
o sostinguts per altres instal·lacions de servei públic.

6) En els llocs que limitin directament les llums i les vistes dels ocu-
pants d’algun immoble, respectant el que disposa el decret 274/1995 
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d’11 de juliol, sobre el nivell d’habitabilitat objectiva exigit als habi-
tatges.

El que es fa públic per al coneixement en general.

Blanes, 29 de maig de 2013 

Josep Marigó i Costa
Alcalde


