
 
ANNEX 1 
 
 
BONES PRÀCTIQUES DE PUBLICITAT URBANA 
 
 
Compromisos per part del Circ. 
 
La companyia que s’instal·li a la ciutat acompanyarà a la petició d’instal·lació a la població la 
sol·licitud de la campanya de publicitat.  
 
 
  
Cartells de difusió instal·lats en via pública:  CARTELLS AERIS 
Publicitat clàssica circense: 
 
Compromisos del Circ: 

 
Els cartells no es situaran en cruïlles conflictives ni en punts negres i mai taparan o perjudicaran la 
visibilitat de la senyalització viaria, semàfors i passos de vianants. 
(Les cruïlles conflictives seran detectades i senyalades pels responsables locals,  policia local...) 
 
La instal·lació i retirada d’aquest elements anirà a càrrec de la companyia de Circ. Mai pot suposar 
una despesa per l’Ajuntament. 
 
Els cartells s’instal·laran als carrers de la ciutat amb un màxim de 20 dies d’antelació a l’arribada 
del Circ i es retiraran com a màxim 2 dies després de la seva sortida.  
 
La companyia de Circ es farà càrrec dels possibles d’anys a tercers o als elements del mobiliari 
urbà que la publicitat viaria pugui ocasionar. Això comportarà que el Circ ha de tenir una 
assegurança a tercers en vigència, que s’adjuntarà el dossier d’informació que enviarà a 
l’Ajuntament corresponent. 

 
Característiques tècniques: 

Tots els cartells tindran unes mesures reglamentàries que no superaran la longitud d’1 m 
d’ample per 1’10 m de llarg. 

 
Respectaran les alçades mínimes que cada municipi tingui establertes, però com a base el 
Circ les col·locarà de manera que la part més baixa d’aquests quedi a una a una alçada 
mínima de 2’20 m. 
 
Estaran enganxats en un suport rígid sense angles en punxa. 
 
L’amarratge es realitzarà amb doble sistema de seguretat, en tres punts de l’element (reforç 
del suport i de les brides o cordes), per preveure possibles problemes. 
 
El Circ és l’encarregat de substituir tots els cartells en mal estat. 
 
És responsabilitat del circ que un cop retirats els cartells, no quedin restes dels sistemes de 
subjecció penjats als elements del mobiliari urbà o fanals, ni al terra, a l’entorn d’aquests.  
 

Ajuda per part de l’Ajuntament. 



 
Informar, marcar i corregir  amb antelació possibles conflictes d’utilització de via pública,  marcar 
els carrers que per les seves característiques i/o condicions no poden ser utilitzats per la 
campanya. 
 
Donar conformitat o el vist-i-plau al document de proposta d’instal·lació de cartells que presenti el 
circ 
 
Donar suport a les possibles accions judicials, que la Circ emprengui sobre possibles actes 
vandàlics o apropiació publicitària per part de tercers, dels suports instal·lats en via pública 
propietat del Circ. 

 
 
 
Cartells de difusió instal·lats en via pública:  CARTELLS DE PEU 
Publicitat clàssica circense: 
 
Compromisos del Circ: 

 
Els cartells no es situaran en cruïlles conflictives ni en punts negres i mai taparan o perjudicaran la 
visibilitat de la senyalització viaria, semàfors i passos de vianants. 
(Les cruïlles conflictives seran detectades i senyalades pels responsables locals, policia Local...) 
 
La instal·lació i retirada d’aquest elements anirà a càrrec del Circ, mai pot suposar una despesa per 
l’Ajuntament municipal. 
 
Els cartells s’instal·laran als carrers de la ciutat amb un màxim de 20 dies d’antelació a l’arribada 
del Circ i es retiraran com a màxim 2 dies desprès de la seva sortida.  
 
La companyia de Circ es farà càrrec dels possibles d’anys a tercers o als elements del mobiliari 
urbà que la publicitat viaria pugui ocasionar, això comportarà que la del Circ ha de tenir una 
assegurança a tercers en vigència, que adjuntarà al dossier d’informació que enviarà a 
l’Ajuntament corresponent. 

 
Característiques tècniques: 

Tots els cartells tindran unes mesures que no superaran el 1’20m d’ample per 1.80m d’alçada. 
Recolzades en vertical damunt d’elements de mobiliari urbà. ( fanals, senyals verticals etc)  

 
Aquests  podran col·locar-me en vies públiques peatonals i/o en espais enjardinats 
que no molestin als vianants ni a la visibilitat del conductor, així com en rambles, 
avingudes amb  voreres amples o en rotondes. 
S’evitarà especialment la seva col·locació propera a encreuaments i passos de vianants. 
 
L’amarratge es realitzarà amb doble sistema de seguretat, en tres punts de l’element (reforç 
del suport i de les brides o cordes), per preveure possibles problemes. 
 
El Circ és l’encarregada de substituir tots els cartells en mal estat. 
És responsabilitat del circ que un cop retirats els cartells, no quedin restes dels sistemes de 
subjecció penjats als elements del mobiliari urbà o fanals, ni al terra, a l’entorn d’aquests 

 
 
Ajuda per part de l’Ajuntament . 
 



Informar, marcar i corregir  amb antelació possibles conflictes d’utilització de via pública, a partir de 
la proposta d’ubicació dels cartells que presenti el circ. 

 
 
Noves formules de publicitat: BANDEROLES 
 
Compromisos del Circ: 

 
Per tal de ser curosos amb el medi ambient, el circ es compromet al la creació  d’una campanya de 
banderoles reciclades (que no són d’un sol ús). 
 
El Circ es farà càrrec de totes les despeses d’impressió, instal·lació i desmuntatge. Seguint els 
protocols de cada municipi. 

 
Ajuda de l’Ajuntament: 

L’Ajuntament amb suficient temps d’antelació indicarà a la Cia quins són els carrers utilitzables per 
aquelles dates. 
 
L’Ajuntament donarà permís amb antelació per la instal·lació d’aquestes i indicarà a la companyia 
les condicions o normatives que puguin condicionar la col·locació de banderoles (horari de 
col·locació per no afectar la circulació de vehicles, alçades mínimes per no afectar els fanals amb 
llums per a vianants, utilització obligatòria de camions cistella o escales de tisora….) 
 
En el cas de que el municipi tingui un conveni d’exclusivitat tant amb una empresa d’impressió com 
d’instal·lació, serà l’Ajuntament el que  farà de mediador amb dites empreses per tal de possibilitar 
la campanya de difusió del circ. 
 

 
En referència als tres àmbits de publicitat a la via pública:  
 

En el cas que l’Ajuntament hagi de retirar algun element de la via pública per motius d’interès 
públic, o perquè l’empresa no l’ha retirat en el termini indicat, la despesa ocasionada per aquesta 
actuació anirà a càrrec de l’empresa i es podrà deduir de la fiança corresponent.  

 
Difusió d’àmbit local 
Butlletí municipal, llibret publicitari, mobiliari urbà publicitari, Ràdio i TV locals: 
 
Compromisos del Circ: 

Amb suficient temps, enviar un document gràfic i la informació corresponent a l’espectacle 
amb les característiques pertinents al contacte de l’ajuntament, per tal de poder entrar en 
la campanya de difusió municipal. 
 

 
Ajuda de l’Ajuntament: 

Enviar a al Circ la informació de les diferents possibilitats d’informació i les característiques 
dels documents. 

 


