ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL REPARTIMENT DE PUBLICITAT
DIRECTA A LES BÚSTIES
Article 1.
La present ordenança municipal té per objecte regulador el repartiment de
l’anomenada “publicitat directa a les bústies” amb la finalitat de dignificar el
sector, racionalitzar l’activitat i reduir les molèsties que la bustiada provoca
als ciutadans.
Article 2.
Només podran exercir l’activitat regulada en la present ordenança les
empreses de distribució de material publicitari degudament legalitzades,
emprant les bústies habilitades per a tal finalitat, tot allò sense perjudici de la
propaganda constitucional i electoral.
Article 3.
La publicitat serà dipositada a l’interior de les bústies dels ciutadans o en
aquells espais que els veïns o comunitats de propietaris hagin dipositat per a
la seva col·locació. Es prohibeix expressament deixar la publicitat al terra dels
vestíbuls dels immobles.
Resta prohibit el repartiment de publicitat en la via pública, llevat dels
supòsits excepcionals que, prèviament, hauran d’obtenir la pertinent
autorització municipal.
Article 4.
Tot el material publicitari a repartir, sigui de les característiques que sigui,
haurà de portar en lloc visible una identificació de l’empresa distribuïdora.
L’absència d’identificació serà considerada com infracció en la present
ordenança, de la qual se’n considerarà responsable l’anunciant.
Article 5.
En el supòsit que el material publicitari a distribuir, per impossibilitat tècnica o
operativa justificada no reuneixi les condicions exigides per la present
ordenança les empreses distribuïdores de material publicitari a les bústies, ho
comunicaran per escrit a l’ajuntament amb l’anticipació necessària,
adjuntant un model del material a distribuir.
Article 6.
L’incompliment d’aquesta ordenança, en el sentit de no dipositar
correctament els prospectes, detectat pels serveis d’inspecció d’aquest
ajuntament o denunciat pels ciutadans serà motiu per la instrucció del
corresponent expedient sancionador.

Article 7.
Per tal de garantir un bon servei i evitar molèsties als ciutadans el material
publicitari objecte de distribució serà plegat adequadament tenint en
compte el tamany més habitual de les boques de les bústies.
Article 8.
Tenint en compte que les bústies tenen la consideració de bé de caràcter
privat, les empreses distribuïdores de material publicitari hauran d’abstenir-se
de dipositar material d’aquest tipus en les bústies, els propietaris de les quals
indiquen expressament la voluntat de no rebre’n.
Article 9.
Les empreses de distribució de material publicitari a les bústies recomanaran
als seus clients la quantitat de prospectes a repartir i la seva periodicitat amb
la intenció de disminuir-ne el seu impacte i garantir-ne la seva eficiència.
Article 10.
Les empreses de distribució de material publicitari a les bústies recomanaran
als seus clients la necessitat d’utilitzar paper reciclat, de no usar paper clorat,
d’evitar la plastificació i els prospectes setinats, així com la conveniència
d’afavorir l’ús de tintes ecològiques.
Article 11.
El material publicitari, un cop usat, tindrà la consideració de residu reciclable.
Les empreses de distribució de material publicitari o les bústies aconsellaran
als seus clients incloure en la seva publicitat missatges d’educació ambiental
i molt expressament, la necessitat de dipositar el material publicitari, un cop
utilitzat, en els contenidors especials de paper ubicats a la població amb la
finalitat de garantir-ne el seu reciclatge.
Article 12.
Constitueixen infracció administrativa les accions i omissions que representin
vulneració dels preceptes d’aquesta ordenança, tal i com apareixen
tipificats en els articles de desenvolupament.
En especial i sens perjudici del previst a la resta dels articles d’aquesta
ordenança, constituiran infraccions a la present els següents actes:
- No trobar-se l’empresa distribuïdora legalment constituïda.
- Deixar la publicitat al terra dels vestíbuls dels immobles o en lloc
diferent a l’expressament dipositat per a aquesta finalitat.
- Dipositar la publicitat a la via pública.
- El repartiment de material publicitari sense identificació de
l’empresa distribuïdora, excepte en els supòsits expressament
autoritzats previstos a l’ordenança.

- No plegar o dipositar adequadament el material publicitari a les
bústies.
- Dipositar material publicitari a les bústies dels propietaris que hagin
fet ús del seu dret de no rebre’n.
- Negar-se o resistir-se a subministrar dades o facilitar informació
necessària, quan aquesta sigui sol·licitada per les autoritats competents
els seus agents en compliment de les seves funcions, així com el
subministrament d’informació falsa, inexacta, incompleta o que,
implícitament o explícitament, pugui induir a error.
Article 13.
Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques o
jurídiques que porten a terme les accions o omissions constitutives d’infracció,
a títol d’autors o co-autors.
Aquesta responsabilitat es podrà estendre a aquelles persones que per llei
se’ls atribueixi el deure de preveure la infracció administrativa comesa per
uns altres.
En les infraccions relatives a actes subjectes a llicència que es produeixin
sense la seva prèvia obtenció o amb incompliment de les seves condicions
en què sigui concedida, seran responsables les persones físiques i jurídiques i
titulars de la llicència.
Article 14.
Les infraccions administratives a aquesta ordenança es classifiquen en lleus,
greus o molt greus.
Les sancions derivades de les infraccions administratives tindran la naturalesa
de multa i es graduaran d’acord amb la següent escala:
- Infraccions lleus: fins a 90,15 €
- Infraccions greus: de 90,16 € a 150,25 €
- Infraccions molt greus: de 150,26 € a 300,51€
La classificació de les infraccions i la imposició de sancions haurà d’observar
la deguda adequació amb els fets, ponderant-se, per això els següents
criteris d’aplicació:
a) L’existència d’intencionalitat o reiteració.
b) La naturalesa dels perjudicis ocasionats.
c) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una
infracció de la mateixa naturalesa.
d) La transcendència social.
La imposició de sancions serà compatible amb l’exigència a l’infractor de la
reposició de la situació alterada pel mateix al seu estat originari, així com la

indemnització pels danys i perjudicis causats per la realització dels fets o
omissions objecte de sanció.
Article 15.
Les infraccions a la present ordenança prescriuran pel transcurs dels terminis
següents: les molt greus als dos anys, les greus a l’any i les lleus als sis mesos.
Els terminis anteriors començaran a computar-se a partir de la data en què la
infracció s’hagi comès.
Les sancions imposades per infraccions molt greus prescriuran als tres anys, les
sancions imposades per infraccions greus als dos anys i les imposades per
infraccions lleus a l’any.
Tots aquest terminis s’iniciaran a partir de la data de la imposició de la sanció.
Si transcorreguts sis mesos des de l’inici del procediment sancionador no
hagués recaigut resolució expressa i definitiva s’iniciarà el termini de trenta
dies per a la caducitat de l’expedient i arxiu de les actuacions.
Tots els terminis indicats en el present article s’interrompran en els supòsits de
paralització de l’expedient per causes imputables als interessats o perquè els
fets hagin de ser coneguts per la jurisdicció penal.
Article 16.
L’òrgan competent per a la incoació de l’expedient sancionador pot
adoptar, mitjançant resolució motivada, les mesures cautelars de caràcter
provisional que siguin necessàries per a la bona finalitat del procediment,
evitant el manteniment dels efectes de la infracció i impulsant les exigides
per l’interès general.
En aquest sentit podrà acordar la suspensió de les activitats que es realitzin
sense llicència o sense ajustar-se a la concedida, així com la retirada
d’objectes, materials, utensilis i productes amb què s’estigués generant o
s’hagués generat la infracció.
Article 17.
La competència per a la incoació dels procediments sancionadors objecte
de la present ordenança i per a la imposició de sancions i de totes les altres
exigències compatibles amb les sancions correspon a l’alcalde.
S’emprarà amb preferència el procediment abreujat i en la seva tramitació
podrà acumular-se l’exigència a l’infractor, en el seu cas, de reposició al seu
estat original de la situació alterada per la infracció i la determinació de la

quantia a què ascendeix la indemnització dels danys i perjudicis causats al
domini públic, edificis i instal·lacions municipals, arbrat i mobiliari urbà.
La indemnització de danys i perjudicis causats es determinarà, si no
s’acumulés al procediment principal, en un procediment complementari,
amb audiència de l’interessat.
En tots els casos serviran de base en la determinació les valoracions
efectuades pels serveis tècnics municipals.
Les resolucions administratives donaran lloc, segons els supòsits, a l’aplicació
dels procediments per la seva execució forçosa, o a deixar expedita la via
judicial corresponent.
Quan els danys i perjudicis s’ocasionessin a béns i instal·lacions de caràcter
privat, amb independència de la sanció administrativa que pogués
correspondre pels fets, es podran facilitar als titulars dels béns o drets
lesionats, els antecedents dels fets i la seva qualificació per si desitgen
exercitar el seu dret a reparació.
Article 18.
Determinada la responsabilitat administrativa de l’infractor i assenyalada la
multa, podrà convenir-se de forma voluntària, la substitució de la
indemnització per danys i perjudicis per la realització efectiva dels treballs
que requereixi la reparació dels danys i la recuperació de l’aspecte exterior
del bé deteriorat, sempre que allò fora materialment possible.
En aquest supòsits les quanties podran ser objecte de reducció.
Article 19.
En tot allò no previst sobre el règim sancionador seran d’aplicació el Decret
de la Generalitat de Catalunya 278/1993, de 9 de novembre i el Reial Decret
1398/1993, de 4 d’agost.
Diligència:
Per fer constar que el text d’aquesta ordenança fou publicat al Butlletí oficial
de la província número 207, de 8 de setembre de 1997.

Jordi Cabré i Martorell
Secretari acctal.
El Catllar, 25 de juny de 2008

