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Núm. 11541
AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS
Anunci sobre l’aprovació definitiva de l’Ordenança de senyalització vertical d’indicació d’establiments particulars
Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició
al públic queda automàticament elevat a definitiu l’acord plenari
provisional de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas de data 18 d’agost
de 2011, sobre l’Ordenança de senyalització vertical d’indicació
d’establiments particulars, següent:
“Ordenança senyalització vertical d’indicació d’establiments particulars
Disposicions genèriques
Article 1. Tota senyalització que vulgui instal·lar qualsevol particular
per indicar el seu negoci o habitatge particular a la via pública haurà
de regir-se per aquesta normativa, a part de la que sigui preceptiva
per normativa genèrica o sectorial de carreteres, domini públic, etc.
Article 2. Per poder senyalitzar una activitat caldrà que el titular
tingui totes les llicències i permisos preceptius en vigor.
Nombre de rètols
Article 3. El nombre de rètols permesos serà el que més avall es detalla, segons l’epígraf de que es tracti:
Epígraf 1
Epígraf 2
Epígraf .3

restaurants, activitats d’educació en el lleu- 3 rètols
re, bar, activitats comercials, artesanals, turisme rural, habitatge ús turístic
Habitatges particulars disseminats
1 rètol
indústries
3 rètols

Excepcionalment, l’Ajuntament pot autoritzar un nombre de rètols
més elevat quan s’hagi justificat degudament l’aïllament del lloc a
senyalitzar i/o que la complicació de l’itinerari a seguir per arribarhi, ho recomani.
Article 4. Es considera com un sol rètol el que sigui visible per
les dues cares quan la ubicació del lloc ho justifiqui (per exemple:
col·locat en una carretera de dues direccions).
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Article 5. El lloc concret d’ubicació dels rètols serà el que el sol·licitant
demani prèvia justificació de l’itinerari més lògic, més fàcil o més
curt a partir de la carretera general a no ser que privi la visibilitat, es
perjudiqui l’entorn paisatgístic o no hi hagi espai suficient.
Article 6. En el cas de la senyalització de l’epígraf 2 (senyalització
de masies), el rètol es col·locarà obligatòriament a la cruïlla d’accés
a la mateixa.
Article 7è. Cada sol·licitant malgrat ser titular de més d’una activitat, només podrà disposar del nombre de rètols de l’epígraf que n’hi
permeti col·locar més (és a dir màxim 3), independentment de que la
rotulació pugui diversificar la informació de les diferents activitats.
Retolació dels senyals
Article 8. La retolació dels senyals es farà d’acord amb el nom de
la llicència d’obertura o activitats o nom comercial i amb el format
dels annexos d’aquesta normativa.
Article 9. Per les activitats per les quals existeixi un pictograma estàndard de l’annex, la retolació constarà del nom comercial propi i
del pictograma. En cas de no haver-n’hi, estarà permès col·locar-hi
el logotip de l’establiment.
Article 10. En el cas de que es vulgui introduir en la retolació adjectius epítets que qualifiquin una activitat (per exemple: artesanal), el
sol·licitant haurà de justificar documentalment el compliment dels
requisits legals per poder utilitzar-los.
Article 11. L’ordre de la retolació serà de dalt a baix, demana que es
començarà per senyalitzar el primer establiment que es trobi en el
recorregut.
Article 12. El cost de la retolació es compte per línees escrites (màxim
de 2) i el cost dels suports d’alumini es reparteix entre els anunciants que els utilitzen. El sol·licitant també es farà càrrec del rètol,
les abraçadores i la fixació del suport.
Procediment col·locació i retirada dels senyals
Article 13. un cop s’accepti la petició de rètols feta per instància
i registrada a l’Ajuntament per part dels sol·licitant, l’Ajuntament
facilitarà el pressupost a satisfer per l’interessat, que haurà de fer
efectiu per transferència bancària, just abans de la col·locació que
serà a càrrec de l’Ajuntament.
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Article 14. En cas d’existir rètols col·locats en mal estat, deteriorats,
despintats, etc, que malmetin la imatge del municipi, l’Ajuntament
podrà retirar-los i retornar-los als seus propietaris. També,
l’Ajuntament podrà desplaçar-los prèvia comunicació al propietari,
per causa d’interès públic degudament justificada.
Article 15. L’Ajuntament es farà càrrec del cost de col·locació dels
retòls, mà d’obra i material.
Aquesta normativa ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en
sessió de data 18 d’agost de 2011.
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Contra aquest acord, conforme a l’article 19 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, es podrà interposar per part dels
interessats recurs contenciós administratiu, en el termini de dos
mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
La Vall d’en Bas, 8 d’octubre de 2012
Josep Gumi Quintana
Alcalde accidental
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