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PUBLICITAT DIRECTA A LES BUSTIES 
 

 

Article 1r.-  

La present ordenança municipal té per objecte regular l´anomenada “Publicitat directa a 

les bústies” amb la finalitat de minimitzar els residus dins del que siga posible, facilitar 

la possibilitat de no rebre-la a les persones que ho desitgen i racionalitzar l´activitat en 

allò que afecte a les competències municipals dins del terme municipal del Verger. 
 

Article 2n.-  

Només podran exercir aquesta activitat publicitària, les persones físiques o jurídiques, com a titulars 

d´establiments o activitats legalment constituïts, o bé, per encàrrec d´aquelles, les empreses publicitàries i 

distribuïdores legalment constituïdes per a aquesta finalitat. Tant les unes com les altres hauran d´estar al 

corrent en el cens del I.A.E. o tribut equivalent d´àmbit local, sense perjudici de l´exepció derivada de la 

propaganda institucional i electoral. En el cas que la publicitat es repartisca a través d´empresa 

publicitària o distribuïdora, aquesta serà responsable de la realització correcta de l´operació publicitària i, 

subsidiàriament, la persona física o jurídica que li va fer l´encàrrec. 

 

Article 3r. 

3.1.- La publicitat serà dipositada a l´interior de les bústies dels ciutadans i/o en aquells espais que els 

veïns o les comunitats de propietaris hagen disposat per a la seua col.locació. Es prohibeix expressament 

deixar la publicitat al terra dels vestíbuls dels habitatges. Igualment resta prohibit repartir publicitat en la 

via pública, llevat de casos molt excepcionals i previa autorització municipal fonamentda. 

3.2 Entenent que la bústia és un bé privat, els responsables distribuïdors de material publicitari hauran 

d´abstenir-se de dipositar publicitat en aquelles bústies, els propietaris de les quals indiquen expressament 

la voluntat de no rebre´n. Amb aquesta finalitat l´Ajuntament facilitarà les corresponets pegatines als 

particulars que ho sol.liciten. 

 

Article 4t. 

Si el material publicitari repartit, siga de les característiques que siga, no porta en lloc visible una 

identificació del responsable de la distribució la responsabilitat de la distribució de la propaganda recaurà 

sobre l´empresa o establiment anunciant. 

 

Article 5è. 

En el supòsit que el material a distribuir, per impossibilitat técnica i/o operativa justificada, no reunira les 

condicions exigides per la present ordenança, els responsables de la distribució de material publicitari a 

les bústies ho hauran de comunicar per escrit a l´Ajuntament amb l´anticipació necesaria i hauran 

d´adjuntar un model del material a distribuir. 

 

Article 6è. 

L´incompliment d´aquesta ordenança, en el sentit de no dipositar correctament els prospectes, detectat 

pels serveis d´inspecció d´aquest Ajuntament o denunciat repetidament pels ciutadans, serà objecte d´una 

sanció. 

 

Article 7è. 

Per garantir un bon servei i evitar molèsties als ciutadans el material publicitari objecte de distribució 

s´haurà de plegar adequadament i s´haurà de tenir en compte la mida més habitual de la boca de les 

bústies. 
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Article 8è. 

Les empreses de publicitat i de distribució de material publicitari a les bústies recomanaran als seus 

clients la quantitat de prospectes a repartir i la seua periodicitat per tal de disminuir-ne l´impacte i 

garantir-ne la seua eficiencia. 

 

Article 9è. 

Les empreses de publicitat i de distribució de material publicitari a les bústies recomanaran als seus 

clients que utilitzen paper reciclat, que no utilitzen paper clorat, que eviten la plastificació i els prospectes 

satinats, així com la conveniencia d´afavorir l´ús de tintes ecològiques. 

 

Article 10è. 

El material publicitari, un cop usat, tindrà la consideració de residu municipal reciclable. Les empreses de 

distribució de material publicitari a les bústies aconsellaran els seus clients que col.loquen en la seua 

publicitat  

 

 

 

missatges d´ecucació ambiental i, molt especialment, la necessitat de dipositat la publicitat, un cop usada, 

en els contenidors especials de paper ubicats a la ciutat amb la finalitat de garantir-ne el reciclatge. 

 

 

INFRACCIÓ 
Article 11è 

Especialment, i sense perjudici del previst en els articles anteriors, no seran permesos i constituiran 

infracció els següents actes: 

- No trobar-se legalment constituida l´empresa o establiment responsable de la distribució de 

l´activitat publicitària. 

- Deixar la publicitat al terra dels vestíbuls dels immobles o en lloc diferent al disposat pels veïns 

o les comunitats de propietaris. 

- No plegar adequadament el material publicitari o no dipositar-lo correctament a les bústies. 

- Distribuir publicitat a les bústies dels propietaris que hagen fet ús del seu pret voluntari de no 

rebre-la. 

- Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació necesaria sol.licitada per les 

autoritats competents o pels seus agents en el compliment de les seues funcions, i també 

subministrar informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que induisca a error, 

implícitament o explícitament. 

 

 

RÈGIM SANCIONADOR 

 
Article 12è. 
Constituyesen infracció administrativa d´aquesta ordenança les accions o omissions que representen 

vulneració dels seus preceptes. 

 

Article 13è. 

De conformitat amb allò que estableix l´article 2n de la present ordenança són responsables de les 

infraccions administratives contra els seus preceptes les persones físiques o jurídiques que efectúen 

directament la publicitat, salvar els casos en què siga efectuada per empreses publicitàries o 
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distribuidores, en els quals seran directament responsables aquestes i, subsidiàriament, l´empresa o 

establiment anunciant. 

De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència que es produiren sense haver-la obtingut 

prèviament o amb incompliment de les seues  

 

 

 

condicions, en seran responsables les persones físiques i jurídiques que siguen titulars de la llicència i, si 

aquesta no existeix, la persona física o jurídica sota la dependencia de la qual, actue l´autor material de la 

infracció. 

 

Article 14è. 

Les infraccions administratives a aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 

Les sancions derivades de les infraccions administratives tindran la naturalesa de multa i s´imposaran 

d´acord amb la següent escala: 

- Infraccions lleus: fins a 120€ 

- Infraccions greus: de 120€ fins a 180€ 

- Infraccions molt greus: de 180€ fins a 600€ 

 

La classificació de la infracció i la imposició de la sanció s´hauran d´adequar als fets, i 

s´hauran de sopesar per això els següents criteris d´aplicació: 
a) L´existència d´intencionalitat o reiteració. 

b) La naturalesa dels perjudicis ocasionats. 

c) La reincidencia, per haver comès en el termini d´un any més d´una infracció de la mateixa 

naturalesa. 

d) La transcendència social. 

e) La capacitat económica del subjecte infractor. 

f) En qualsevol cas, per a la quantificació d´una infracció com a molt greu s´haurà de tenir en 

compte la legislació sectorial de residus. 

 

La imposició de les sancions serà compatible amb l´exigència a l´infractor de la reposició de la situació 

que haja alterat al seu estat originari, així com la indemnització pels danys i perjudicis causats pels fets 

sancionats. 

 

Article 15è. 

Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les greus al cap de dos anys i les lleus al cap de 

sis mesos. 

Aquests terminis començaran a comptar a partir el dia en què la infracció s´hagués comès. 

Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran al cap de tres anys, les imposades per faltes 

greus al cap de dos anys i les imposades per faltes lleus al cap d´un any. 

 

 

 

 

 

Aquests terminis començaran a comptar des del dia següent a aquell en què hagués adquirit fermesa en 

via administrativa la resolució per la qual es va imposar la sanció. 

Si transcorreguts sis mesos des de la iniciació del procediment sancionador no hagués recaigut resolució 

expressa i definitiva s´iniciarà el termini de 30 dies per a la caducitat de l´expedient i l´arxiu de les 

actuacions. 
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Aquests terminis s´interrompran en els supòsits que el procediment s´hagués paralitzat per alguna causa 

imputable als interessats o que els fets agueren passat a la jurisdicció penal. 

 

Article 16è 

Per a la incoació del procediment sancionador l´òrgan competent pot adoptar, mitjançant resolució 

motivada, les mesures cautelars de carácter provisional que siguen necessàries per a la bona finalitat del 

procediment, evitant el manteniment dels efectes de la infracció i impulsant les mesures exigides pels 

interessos generals. 

En aquest sentit podrà acordar la suspensió de les activitats que es realitzen sense llicència i la retirada 

d´objectes, materials, utensilis o productes amb que s´estiga generant o hagués generat la infracció. 

Aquestes mesures podrà adoptar-les la Jefatura de Policia Local un cop formulada la preceptiva denuncia 

i hauran de ser mantingudes, modificades o aixecades per l´òrgan que incoe el procediment. 

 

Article 17è. 

17.1.- L´acord d´incoació del procediment sancionador contindrà els següents aspectes: 

- Identificació de la persona o persones presumptament responsables. 

- Sucinta exposició dels fets que motiven la incoació, la seua posible qualificació i les sancions 

que puguen correspondre. 

- Instructor i, si és el cas, secretari del procediment que es desitgen. 

- Òrgan competent per a la resolució i norma que li atribueix la competència, amb indicació que, 

si el presumpte responsable reconeix voluntàriament la seua responsabilitat, es procedirà a 

resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que siga procedent, i que si en qualsevol 

moment s´efectua el pagament voluntari de la sanció, això implicarà la finalització del 

procediment sense més tràmit i sense perjudici de la possibilitat d´interposar els recursos que 

siguen procedents. 

17.2.- L´acord d´incoació es comunicarà a l´instructor i al secretari, amb trasllat de les actuacions 

existents per al seu coneixement i, si és el cas,  

 

 

 

abstenció. Així mateix, es notificarà al denunciant, si n´hi hagués, i al presumpte inculpat, que, en 

qualsevol moment del procediment, podran formular recusació contra l´instructor i/o secretari, si concorre 

alguna de les circumstàncies previstes per l´article 28.2 de la Lley 30/1992, de 26 de novembre, de règim 

jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú. En la mateixa notificació 

d´incoació de l´expedient se´ls concedirà un termini de 15 dies per a formular al.legacions i aportar els 

documents que estimen pertinents i, si és el cas, proposar la prova que consideren oportuna, i se´ls 

assabentarà que, si transcorregut el dit termini no formulen al.legacions, l´acord d´incoació es considerarà 

com a proposta de resolució. 

Es podrà acumular si escau l´exigència a l´infractor de la reposició al seu estat originari de la situació 

alterada per la infracció i la determinació de la quantia a què ascendéis la indemnització dels danys i 

perjudicis causants al domini públic, als edificis municipals, a les instal.lacions municipals, a l´arbratge i 

al mobiliari urbà. 

 

La indemnització de danys i perjudicis causats es determinarà, si no s´acumulara, en un procediment 

complementari, amb audiencia del responsable. 

En tots els casos serviran de base a la determinació les valoracions realitzades pels serveis tècnics 

municipals. 

Les resolucions administratives donaran lloc, segons els supòsits, a l´execució subsidiària i al 

procediment de constrenyment sobre el patrimoni o a deixar expedita la via judicial corresponent. 

Quan els danys i perjudicis s´ocasionaren a béns I instal.lacions de caràcter no municipal, amb 

independència de la sanció administrativa que poguès correspondre pels fets, es podran facilitar als 
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titulars dels béns o drets els antecedents dels fets i la seua quantificació per si desitjaren acudir a la via 

judicial. 

 

Article 18è 

Per al no previst en aquest capítol sobre règim sancionador serà d´aplicació el Reial Decret 1398/1993 de 

4 d´agost (BOE núm. 189 de 9 d´agost) i demés legislació aplicable. 

El Verger a  

 


