Ajuntament del Perelló

ORDENANÇA REGULADORA DE LA SENYALITZACIÓ ESPECÍFICA A LA
VIA PÚBLICA I ALTRES INDRETS D’ESTABLIMENTS COMERCIALS I
TURÍSTICS DEL PERELLÓ I DEL PREU PÚBLIC QUE SE’N DERIVA.

Preàmbul
El Perelló és un municipi amb activitat i vocació turística. Un dels aspectes
més visibles d’aquesta activitat és la senyalització exterior pel fet que dóna una
informació ràpida i directa del què es pot trobar en el terme municipal.
Una activitat turística de qualitat implica no solsament una bona oferta en
serveis i instal·lacions sinó també cuidar els detalls relacionats amb l’activitat,
per aquest motiu es considera necessari ordenar la senyalització per tal que
tots els que vulguin informar dels serveis, activitats o productes que ofereixen
disposin d’una regulació que defineixi com s’ha de fer.
En conseqüència, l'Ajuntament té el deure de vetllar per l'adequació d’aquesta
informació turística i comercial en exterior, tant des del punt de vista
comunicatiu com estètic. Tanmateix ha de garantir el manteniment de la
senyalització en bones condicions.
Amb aquesta ordenança es vol unificar, normalitzar i modernitzar la
senyalització comercial, amb estàndards homogenis en tot el municipi.
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.
És objecte d'aquesta ordenança, la regulació de la senyalització informativa a
la via pública o terrenys privats destinada als comerços, restaurants, bars i
establiments hotelers i apartaments turístics, que estiguin en possessió de la
corresponent llicència d'obertura i funcionament de l'activitat en el terme
municipal del Perelló.

Article 2. Definició.
Es denomina punt d'informació direccional turística, a les estructures
d'implantació estàtiques, situades a la via pública o terrenys privats,
susceptibles de contenir la senyalització indicativa de les direccions dels hotels,
comerços, restaurants, bars i apartaments turístics, oferta de serveis i/o
productes relacionats amb l’activitat turística.

Article 3. Característiques de la senyalització.
1. La senyalització informativa escollida estarà constituïda per:
Suports verticals amb fusta de pi tractada a l’autoclau. Diàmetre 100 i alçada
1,5 cm.
En aquests suports s’instal·laran mòduls d’alumini amb perímetre plegat de
reforç. Fons retolat amb vinil d’alt comportament. Lacat de protecció antigrafiti.
Part posterior pintada de color ivori. Mides de la lamel·la: 1400x175 mm.
S’annexa descripció gràfica de la instal·lació.
Article 4. Instal·lació de les senyalitzacions.
1. Els mòduls a col·locar, adaptats a les característiques indicades en l'article
anterior, seran encarregats per l’Ajuntament i abonats pels particulars d’acord
amb el preu públic que consta a l’annex I. La col·locació de la senyalització
informativa es realitzarà exclusivament per personal municipal.
2. Pel fet d'estar instal·lades a la via d'ús i domini públic, els punts d'informació
instal·lats sense la preceptiva autorització municipal seran retirats amb
repercussió de les despeses a l'interessat, sense perjudici de la imposició de
les sanciones que en el seu cas procedeixin. Això, tant pel que es refereix als
senyals no reglamentaris, com si és incorrecte la forma, la col·locació o el
disseny del mateix. Les instal·lades en terrenys privats sense la preceptiva
autorització municipal s’ordenarà la retirada prèvia la incoació del corresponent
expedient.
3. Les senyalitzacions, es podran instal·lar individualment o agrupades,
depenent de la seva situació, no obstant es prioritzarà l'agrupació de les
mateixes.
Article 5. Ubicació dels punts d'informació
El lloc d’emplaçament d’aquestes instal·lacions en terrenys públics el designarà
l’Ajuntament. Per instal·lar-se en terrenys privats caldrà disposar del permís
municipal, en la qual es fixaran les condicions d’aquesta llicència en el supòsit
que s’autoritzi la petició.
Article 6. Procediment d'atorgament de les autoritzacions
1. Les autoritzacions es concediran a sol·licitud dels interessats, d'acord amb el
model d'instància normalitzat que l'Ajuntament posarà a disposició de les
persones interessades.
2. Presentada la instància i documentació a que es refereix l'apartat anterior, la
Junta de Govern Local acordarà la seva concessió o denegació segons
compleixi tots els tràmits previstos en aquesta ordenança i en funció de la
necessitat i conveniència per l'interès públic del servei a prestar. La Junta de
Govern podrà denegar l'autorització si considera que la petició no s’adapta a
les previsions de la present ordenança.

Article 7. Termini de les llicències.
1. Les llicències s'atorgaran per un termini de CINC anys. Transcorregut el citat
termini, l'Ajuntament podrà retirar el rètols quan consideri que l'estat de
conservació no és l'adequat.
2. Les llicències podran ser prorrogades per terminis de cinc anys mentre no
variïn les condicions urbanístiques dels terrenys objecte d’ocupació.
L’autorització de pròrroga queda condicionada a que la instal·lació es trobi en
perfectes condicions.
Article 8. Finalització de la senyalització.
L'Ajuntament podrà revocar unilateralment o suspendre temporalment i en
qualsevol moment les autoritzacions, sempre que ho justifiquin circumstàncies
sobrevingudes d'interès públic, per l'execució d'obres, actes públics, per
modificació del planejament o de les ordenances municipals, sense que en cap
cas s'originin drets a indemnització.
Article 9. Control i inspecció
1. La inspecció i el control dels cartells indicadors correspondrà a la guàrdia
municipal.
2. El cartell indicador instal·lat sense la preceptiva autorització municipal o que
no s'ajusti a aquesta ordenança, tant pel que es refereix als senyals no
reglamentaris, com si és incorrecte la seva forma, la col·locació o el disseny,
automàticament serà retirat pels serveis tècnics municipals amb repercussió de
les despeses a l'interessat i l'Ajuntament podrà, així mateix, deixar sense efecte
la llicència concedida. Si la instal·lació incorrecta és en terreny privat s’incoarà
el corresponent expedient per a la retirada previ requeriment a l’interessat
perquè ho retiri voluntàriament.
3. Igualment, es retiraran els cartells que no estiguin en correcte estat de
conservació, previ avís o requeriment a la persona interessada, en el cas de
desatendre el requeriment l’Ajuntament iniciarà els tràmits per deixar sense
efecte la llicència o autorització de la instal·lació.
4. En cas d'apreciar-se infracció de les normes contingudes en aquesta
ordenança o altres normes de general aplicació, si escau, es podrà iniciar
expedient sancionador per a la imposició de la multa econòmica que pertoqui,
que seguirà la tramitació dels procediments establerts en el Reial Decret
1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del procediment per a
l’exercici de la potestat sancionadora, la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la
resta de normativa d’aplicació.
5. L'òrgan competent per a la imposició de la sanció, si escau, serà l'Alcaldia.

Article 10. Infraccions i Sancions
1. Les infraccions de les disposicions d’aquesta ordenança es classifiquen en
lleus, greus o molt greus.
2. Són infraccions lleus:
- Desatendre els requeriments derivats del deficient estat de conservació de les
senyalitzacions
3. Són infraccions greus:
a) La instal·lació de senyalitzacions sense la preceptiva llicència o autorització
municipal.
b) La instal·lació de senyalitzacions no adaptades a la llicència o autorització
4. Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de fins a 100 euros; les
greus, amb una multa de 101 euros fins a 200 euros.
Per a la determinació de la quantia de les multes caldrà ajustar-se a la
transcendència i als efectes pertorbadors de l'acte, al grau de culpabilitat i
conducta reincident de l'infractor i a les altres circumstàncies agreujants o
atenuants que hi concorrin.

Article 11. Vigència i règim transitori
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i s' aplicarà fins que s' acordi la seva modificació o
derogació.
S’estableix un règim transitori de TRES mesos a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta ordenança per tal que les persones o empreses adaptin les seves
senyalitzacions a les previsions del present document, transcorregut aquest
termini s’incoarà expedient sancionador i d’execució a les persones o empreses
que no hagin adaptat la seva senyalització.

Aprovació
Aquesta ordenança, que consta d’onze articles, s’ha aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de data 25 de març de 2014.

ANNEX I
PREU PÚBLIC DE LA SENYALITZACIÓ TURÍSTICA
D’acord amb l’article 4rt de la present ordenança la senyalització turística que
les persones i/o empreses vulguin instal·lar serà facilitada i instal·lada per
l’Ajuntament, prèvia l’autorització municipal.
Aquest servei està subjecte al pagament de preu públic segons el imports que
consten al final.
Aquests imports caldrà fer-los efectius un cop s’hagi autoritzat la senyalització i
prèviament a la instal·lació, en un termini de quinze dies, transcorregut el qual
sense haver ingressat l’import corresponent es considerarà desistit de la seva
petició i s’arxivarà sense més tràmits.
IMPORTS:
Mòdul A
Senyal direccional amb mòduls de 140 cm. Alumini lacat
de 2 mm de gruix i plec perimetral. Retolació amb vinil
d’alta qualitat amb protecció contra els raigs UV i
antigrafiti. Mesures lama: 1400x175x25 mm. Preu unitari ............ 103,50 €+IVA
Mòdul B
Senyal direccional amb mòduls de 140 cm. Alumini lacat
de 2 mm de gruix i plec perimetral. Retolació amb vinil
d’alta qualitat amb protecció contra els raigs UV i
antigrafiti. Mesures lama: 1400x350x25 mm. Preu unitari ............ 132,02 €+IVA
El Perelló, març de 2014
La secretària,
Francesca Batlle i Bosch

DILIGÈNCIA. La present ordenança ha estat dictaminada per la comissió
informativa de festes i promoció econòmica en la reunió de data 17 de març de
2014.
Aprovada inicialment en sessió plenària de data 25 de març de 2014. Exposada
al públic mitjançant anunci publicat al BOP núm. 79 del 4 d'abril del 2014.
Aprovada definitivament en data 15/05/2014 mitjançant anunci publicat al BOP
núm. 120 del 26/05/2014.

