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AJUNTAMENT DE ROSES
Àrea d’Infraestructures i Serveis Públics
Edicte d’aprovació definitiva d’una ordenança
Exp. 3774/2011
El Ple de l’Ajuntament de Roses, en sessió ordinària del 27 d’agost de 2012, ha aprovat definitivament l’Ordenança reguladora
de la senyalització informativa privada a la via pública de Roses, el contingut literal de la qual és el següent:
“ ORDENANÇA REGULADORA DE LA SENYALITZACIÓ INFORMATIVA PRIVADA A LA VIA PÚBLICA
PREÀMBUL
Un municipi turístic com Roses ha de facilitar la senyalització informativa a la via pública d’aquells punts d’interès privats
vinculats a l’oferta de serveis turístics.
Atès el caràcter d’activitat publicitària d’aquesta informació, aquesta ordenança es limita només als hotels; hostals; càmpings;
a les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo que es desenvolupin a l’aire lliure
en situació de sòl rústec, i als establiments considerats com a recurs d’interès turístic singular. Tots vindran obligats a sol·licitar
la corresponent llicència de senyalització informativa privada.
CAPÍTOL I. OBJECTE I DEFINICIONS
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
1. És objecte de la present ordenança, la regulació de la senyalització informativa privada a la via pública, destinada als
hotels; hostals; càmpings; a les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo que es
desenvolupin a l’aire lliure en situació de sòl rústec, i als establiments considerats com a recurs d’interès turístic singular,
ubicats en el terme municipal de Roses.
2. S’entén com establiment considerat com a recurs d’interès turístic singular, aquell establiment que pugui generar o
incrementar el corrent turístic cap a Roses i que és extraordinari i únic.
3. Queda fora d’aquesta ordenança la senyalització informativa de caràcter públic oficial.
Article 2. Definició
En aquesta ordenança, es denomina punt d’informació a les estructures d’implantació estàtiques, situades a la via pública,
susceptibles de contenir la senyalització informativa privada dels establiments indicats en l’article 1.1. Estarà constituït per
un suport (pal d’alumini) i una o diverses senyalitzacions informatives privades (indicadors).
CAPÍTOL II. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Article 3. Característiques de la senyalització informativa privada
1. El material de la senyalització informativa privada escollit estarà constituït per un indicador, similar als direccionals de
carrer, de 140 cm x 17,5 cm, totalment d’alumini, tancat per la part posterior, amb sistema de corredissa o rail per facilitar els
moviments de rotació i translació. Els acabats dels angles dels indicadors seran rectes. Estarà fixat per mitjà d’abraçadores a
un sol suport.
2. La lletra que s’utilitzarà per anomenar els establiments serà l’Helvètica Neue LT Std en negreta, comprimida al 76% de 100
mm d’alçada, de color negre sobre fons blanc reflectant classe I, complementat amb:
a) Una fletxa de direcció a l’extrem corresponent, de color blanc dins un quadrat de color vermell.
b) El nom de l’establiment en català, amb la simbologia corresponent a:
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- Hotels i hostals: una H negre dins un quadrat rivetejat negre.
- Càmpings: la representació gràfica d’una tenda de campanya triangular de color negre dins un quadrat rivetejat negre.
- Altres establiments: el pictograma corresponent segons la seva activitat de color negre dins un quadrat rivetejat negre.
3. La senyalització informativa privada en carrers per a vianants s’adaptarà a la tipologia específica per a aquestes zones.
Article 4. Característiques del suport
El suport de la senyalització informativa privada estarà constituït per un pal d’alumini cilíndric i estriat fixat a la fonamentació
corresponent. Aquest suport només podrà contenir fins a 6 indicadors i haurà de deixar un gàlib lliure de 2,30 m. La seva
implantació haurà d’acomplir la normativa sobre accessibilitat.
Article 5. Instal·lació i manteniment
1. La col·locació i el manteniment dels punts d’informació, els realitzarà, exclusivament, l’Ajuntament de Roses, mitjançant
qualsevol de les formes de gestió de serveis previstes per la legislació local, per tal d’unificar les senyalitzacions que, pel fet
d’estar instal·lades a la via pública, són de competència municipal.
2. Els punts d’informació instal·lats, sense la preceptiva autorització municipal, hauran de ser retirats pel titular de l’establiment
anunciat. Si no, seran retirats de forma subsidiària per l’Ajuntament, amb repercussió de les despeses a l’establiment anunciat,
sense perjudici de la imposició de les sancions que en el seu cas siguin procedents.
3. Les senyalitzacions informatives privades es podran instal·lar individualment o agrupades, depenent de la situació.
Les senyalitzacions individuals es col·loquen amb un suport preparat per quan sigui necessari afegir-ne d’altres. En el cas
d’agrupades, el màxim serà l’indicat en l’article 4.
4. Cada establiment podrà disposar d’un màxim de quatre senyalitzacions informatives privades, en diferents punts
d’informació.
5. L’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar qualsevol dels punts d’informació assignats, per motius de canvis de trànsit
rodats, d’obres, etc., i facilitarà una nova ubicació sempre que es compleixi amb les característiques necessàries.
Article 6. Ubicació de la senyalització informativa privada
1. S’instal·laran senyalitzacions informatives privades sempre que se segueixi el procediment per a l’atorgament de les
llicències, que preveu l’article 7 de la present ordenança.
2. Qualsevol ubicació sol·licitada es podrà denegar en els casos següents:
a) Que, en el mateix suport, no s’hi puguin col·locar més senyalitzacions, atès allò indicat en l’article 4. En el supòsit que hi
hagi més sol·licituds que disponibilitat, la concessió de les llicències seguirà rigorosament l’ordre de presentació de les
sol·licituds en el Registre d’entrada de l’Ajuntament.
b) Que, en la ubicació sol·licitada, la direcció del rètol correspongui a un carrer contra direcció, llevat que sigui de vianants.
En aquest darrer cas, s’haurà d’indicar la condició de carrer de vianants.
c) Que la ubicació sol·licitada comporti la instal·lació d’un nou punt d’informació i aquest no sigui autoritzable per raó de
les característiques de la ubicació, amplada de la vorera, situació d’altres elements urbans, normativa d’accessibilitat,
etc.
3. Les senyalitzacions preferentment s’utilitzaran en els canvis de direcció i s’evitarà senyalitzar en sentit recte.
CAPÍTOL III. LLICÈNCIES
Article 7. Procediment d’atorgament de les llicències
1. Les llicències de senyalització informativa privada es concediran a sol·licitud dels interessats, amb l’aportació prèvia de la
documentació següent:
a) Instància de sol·licitud indicant el nom de l’establiment que ha d’aparèixer en la senyalització informativa privada i
número de punts d’informació que se sol·liciten.
b) Plànol de situació de l’establiment esmentat i proposta d’ubicació de la senyalització informativa privada.
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c) Autoliquidació de les taxes municipals corresponents.
2. Presentada la documentació a què es refereix l’apartat anterior, la Junta de Govern Local n’acordarà la concessió o denegació.
3. En els vials amb titularitat de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, on només està permesa
la senyalització informativa privada homologada per carreteres, es traslladaran les sol·licituds a aquesta administració a fi
d’informar-ne i rebre’n l’autorització.
Article 8. Termini de les llicències
1. Les llicències de senyalització informativa privada s’atorgaran per un període que finalitza cinc anys després del dia 1
de gener de l’any següent al seu atorgament. Finalitzat aquest termini, i a petició de l’interessat, es podrà atorgar una única
pròrroga per a cinc anys més. A efectes tributaris, i mentre la llicència estigui vigent, anualment s’acreditarà la taxa per
manteniment establerta a les ordenances fiscals a partir de l’any immediatament següent al seu atorgament.
2. L’incompliment de les condicions contingudes en aquesta ordenança, en les ordenances municipals i en la legislació vigent,
en les particulars que s’hagin pogut fixar en la llicència, així com la manca de pagament de les taxes corresponents, produiran
la revocació de la llicència. En aquest supòsit, l’Ajuntament retirarà la senyalització informativa privada i, si cal, els punts
d’informació en el termini màxim d’un mes, amb repercussió de les despeses a l’establiment anunciat, sense perjudici de la
imposició de les sancions que en el seu cas siguin procedents.
CAPÍTOL IV. INFRACCIONS I SANCIONS
Article 9. Procediment sancionador
Els expedients sancionadors incoats, com a conseqüència de les infraccions assenyalades a les disposicions pròpies d’aquesta
ordenança, es tramitaran d’acord amb el que disposa la normativa específica sobre el procediment sancionador.
La competència per sancionar les infraccions a què es refereix aquesta ordenança correspon a l’alcalde, que podrà delegar les
seves atribucions.
Article 10. Infraccions i sancions
1. Les infraccions d’aquesta ordenança, les sancions i les bonificacions d’aquests imports seran les que s’estableixen en el
quadre adjunt:
Article

Fet denunciat

Import Qualificació

5.2
8.2
10

Instal·lar punts d’informació sense la preceptiva autorització municipal.
Incompliment de les condicions de la senyalització informativa.
La reincidència en la comissió d’infraccions lleus en els últims dos anys.

750 €
500 €
4.000 €

Lleu
Lleu
Greu

Import
bonificat
375 €
250 €
2.000 €

2. En tot cas, s’aplicarà una bonificació del 50 % als imports denunciats, si el pagament té lloc dins els 20 dies naturals següents
a la recepció de la notificació de la denúncia.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Única
a) La senyalització instal·lada en base al “Projecte de senyalització vertical informativa i turística. Municipi de Roses”, d’abril
de 2002, es considera adaptada a la present ordenança. La seva autorització finalitzarà el trenta-u de desembre de 2017
tot i que, a efectes tributaris, s’incorporarà automàticament al padró tributari corresponent al de l’any immediatament
següent al d’entrada en vigor d’aquesta ordenança.
b) La resta de senyalització informativa privada haurà de sol·licitar la seva legalització i/o adaptació a la present ordenança
en un termini màxim de tres mesos, a comptar del dia següent a la seva entrada en vigor. En el supòsit que no se sol·liciti
la legalització, o si fos desestimada, per no adequar-se a aquesta ordenança, es retirarà immediatament.
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DISPOSICIONS FINALS
Única
Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop publicat el seu text íntegre, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i un
cop hagi transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Roses, 29 d’agost de 2012
Montse Mindàn Cortada
1ª tinent d’alcalde
p.d. DA 3562/15.12.1
BOP Girona 246 de data 28.12.11
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