
Normes per a la col.locació de pancartes i banderoles a la via pública,
per a la publicitat d’actes de qualsevol mena que es duguin a terme a

la ciutat de Granollers.

Pancartes:

1- Només podran penjar pancartes a la via pública les persones autoritzades per
l’Ajuntament i es col.locaran únicament en els llocs que determini l’Ajuntament i que
s’habilitin per aquest efecte.

2- S’hauran de subjectar a elements del mobiliari urbà autoritzats o als anclatges
existents a les façanes dels edificis. En cap cas es podran subjectar en fanals de
l’enllumenat públic, en elements de l’arbrat viari o semàfors.

3- S’hauran de penjar a una alçada mínima de 4,80 m per sobre de la calçada, per tal
de donar compliment al que disposa el Reglament General de Circulació quant al
gàlib màxim dels vehicles.

4- Les pancartes hauran de tenir la mida adequada per l’espai a on es volen penjar, de
manera que el sistema de subjecció sigui suficient per a suportar l’acció del vent i
hauran de disposar dels ullets necessaris per a la seva correcta col.locació.

5- Per a la col.locació d’una pancarta s’haurà de demanar permís a l’Àrea de Serveis,
Mobilitat i Seguretat  amb una antel.lació mínima de quinze dies naturals abans de
la data de col.locació, indicant, a més de les dades del sol.licitant:
- motiu de la pancarta
- dia de muntatge i dia de desmuntatge que es proposen
- lloc a on es voldria col.locar

6- Les sol.licituds s’hauran de realitzar via l’aplicatiu de PQS i el Servei que realitzi la
petició haurà de supervisar i controlar el contingut de la pancarta a tots els efectes.

7- Els responsables de la Unitat Operativa de Serveis confirmaran la col.locació de la
pancarta i el lloc que se li assigna en un termini màxim de 5 dies hàbils.
- Per a cada activitat no es podran col.locar més de dues pancartes a la via

pública. En el cas que s’hagin demanat dues pancartes pel mateix acte, es
podrà reduïr la petició a una, per motius de manca d’espai disponible.

8- En el cas que coincideixin moltes sol.licituds per a un període o per a un lloc
concrets, les pancartes s’autoritzaran d’acord amb els criteris següents, sense que
cap d’ells prevalgui especialment per davant d’un altre:
- peticions efectuades pel canal correcte i dins de termini
- tindran preferència les entitats sense ànim de lucre inscrites en el registre

d’entitats
- data de la sol.licitud
- es valorarà la proximitat de la data de l’acte en questió



9- Les pancartes no podran estar col.locades a la via pública més de dues setmanes ni
amb més de 4 setmanes d’antelació a la data de l’acte que promocionen.

10- Les pancartes no podran ser de caràcter publicitari, tot i que podran contenir la
imatge, el logo o el missatge de l’empresa o empreses patrocinadores de l’acte.

11- En el cas que s’autoritzi la col.locació d’una pancarta per part de particulars,
l’ajuntament sempre podrà treure-la o modificar la seva ubicació si està mal
col.locada, en un lloc no autoritzat o per raons d’interès públic, amb avís previ al
responsable, essent a càrrec d’aquest les despeses que ocasioni aquesta retirada o
modificació.

12- No es permetran pancartes de llarga durada. Les que ocupin espais concrets durant
molts períodes alternatius seguits, estaran subjectes a la disponibilitat d’espais i
dates, i en tot cas seran les que quedaran afectades en primer lloc si s’ha de
denegar el permís de col.locació per aquests motius.

13- No s’atoritzarà la col.locació de pancartes anunciant actes a l’edifici històric de la
Porxada i a tot el seu entorn urbanístic. Tampoc s’hi podran posar pancartes
publicitàries que acompanyin als actes que s’hi duguin a terme.

Banderoles:

1- Només podran penjar banderoles a la via pública les persones o empreses
autoritzades i les podran col.locar únicament en els fanals dels trams de carrer que
determini l’Ajuntament.

2- Les banderoles es penjaran als fanals autoritzats de manera que el cartell quedi a
una alçada que superi els 4 m.

3- Si els fanals disposen de llums complementaris per a vianants, la banderola haurà
de quedar en tot cas per damunt d’aquests.

4- Les banderoles no podran tocar balcons i finestres de les cases ni cap instal.lació
de xarxa elèctrica o similar existent en els carrers de la ciutat. Tampoc es podran
posar al davant d’edificis catalogats o protegits ni en cap fanal de la plaça de la
Porxada.

5- Les banderoles s’hauran de retirar de la via pública en els tres dies hàbils posteriors
a la data de l’acte que anuncien, o a la data final autoritzada.

6- En el cas que la retirada dels elements no es produeixi en el termini indicat, els
serveis municipals podran retirar els elements de forma subsidiària i les despeses
d’aquests treballs aniran a càrrec del sol.licitant o responsable de la campanya

7- No estan permeses les banderoles publicitàries que no acompanyin la promoció
d’actes culturals, cívics o de qualsevol altra mena que es duguin a terme a
Granollers o la promoció dels quals pugui interessar als habitants d’aquesta ciutat.
En el cas que coincideixin campanyes locals amb campanyes externes, tindran
preferència les banderoles de les activitats que es duen a terme a Granollers.



NOTES IMPORTANTS:

- Es prohibeix recolzar escales als fanals, semàfors i altres elements del mobiliari.
Caldrà utilitzar camions amb cistella o escales de tisora, complint sempre les
mesures de seguretat pertinents, descrites en la PRL 31/95.

- L’Ajuntament podrà retirar qualsevol element de propaganda per motius d’interès
públic, si aquest afecta a la mobilitat de persones o vehicles, o afecta negativament
a l’estètica de la via pública. (art. 49 Ordenança de Civisme)

- En el cas que s’incompleixi qualsevol dels supòsits que regula aquesta normativa,
l’Ajuntament podrà obrir expedient sancionador a l’entitat responsable d’acord amb
el que diposa l’article 81.1 apartats c) i f) de l’Ordenança de la Via Pública.

- L’Ajuntament també podrà facturar a l’entitat o persona responsable el cost de les
tasques que hagi de dur a terme subsidiàriament. (art. 51 Ordenança Civisme i art.
80 de l’Ordenança de la Via Pública)

Granollers, març de 2007.


