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Dilluns, 17 de març de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Joan Despí

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, en sessió celebrada el dia 13 de febrer de 2014, va aprovar de forma 
definitiva l'expedient per a la modificació de l'Ordenança Municipal del Civisme i la Convivència.

El nou text entrarà en vigor transcorreguts 15 dies hàbils des de la seva publicació.

Article 15
Pancartes cartells i fullets

1. La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers enganxats o qualsevol altra forma de publicitat, 
anunci  o  propaganda,  haurà  d'efectuar-se  únicament  en  els  llocs  expressament  habilitats  a  l'efecte  per  l'autoritat 
municipal.  En els processos electorals,  els  partits polítics faran ús dels espais  que determini  la Junta Electoral  És 
prohibida la col·locació de cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, en qualsevol espai públic o element 
del paisatge i el mobiliari urbà o natural, sense autorització expressa de l'Ajuntament. A tal efecte l'Ajuntament promourà 
la col·locació a la via pública d'elements per la fixació de cartells i altres elements de propaganda o d'activitats.

2. Igualment, caldrà autorització expressa de l'Ajuntament, a més de la del titular del bé afectat, quan el cartell o la  
pancarta s'instal·li en un bé privat si vola sobre l'espai públic, excloses les pancartes a balcons i altres obertures.

3. Els titulars de l'autorització seran responsables de la retirada dels elements instal·lats i de reposar els elements al seu 
estat anterior, d'acord amb les indicacions que donin els serveis municipals.

4. Es prohibeix esquinçar, arrencar i llençar a l'espai públic cartells anuncis, pancartes i objectes similars.

5. Es prohibeix col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels vehicles, així com escampar tota classe de 
fullets o papers de publicitat comercial o qualsevol material similar en la via pública i en els espais públics i altres espais 
definits en l'article 3 d'aquesta Ordenança.

6. Les persones que reparteixen publicitat domiciliària no podran deixar propaganda fora del recinte de la porteria dels 
edificis, hauran de deixar-la en les bústies interiors o en les exteriors que a tal efecte estiguin instal·lades fora de les 
porteries,  i  hauran  de  respectar  el  desig  d'aquelles  comunitats  o  propietaris  que  manifestin  no  voler  rebre  correu 
comercial.

7. Les persones físiques o jurídiques que promoguin la contractació o difusió del missatge respondran directament i 
solidàriament de les infraccions precedents amb els autors materials dels fets.

Article 32
Normes de conducta

1. Resta prohibit fer ús impropi, abusiu o insolidari dels espais públics i dels seus elements, de manera que impedeixi o 
dificulti la utilització o el gaudi per la resta d'usuaris. Es considerarà impropi abusiu o insolidari l'ús de les instal·lacions o 
espais públics destinats a la pràctica esportiva com, pistes poliesportives i similars, quan es facin servir de manera que 
provoquin la impossibilitat de ser utilitzades per la resta d'usuaris, i els ocupants portin més de 90 minuts d'ús. L'horari 
per l'ús d'aquestes instal·lacions serà fixat de manera visible per l'Ajuntament hi serà establert en funció de la proximitat 
de habitatges, equipaments o la possibilitats de causar molèsties a altres ciutadans. En cap cas tindran la consideració 
d'us impropi, abusiu o insolidari de l'espai públic les activitats organitzades pel propi Ajuntament, Entitats i Associacions 
dels municipi sempre que disposin de la corresponent autorització.

Només es podran realitzar activitats de celebracions familiars com per exemple els aniversaris d'infants i similars, en els  
parcs del municipi prèvia comunicació escrita a l'Ajuntament. Aquestes celebracions només se realitzaran en la zona de 
pic-nic del parc Fontsanta i parc Sant Pancraç. El sol·licitants seran responsables de la neteja i del correcte ús de les 
instal·lacions, així com del compliment de la resta de normes previstes en la present Ordenança, en especial a les 
normes que garanteixen el descans dels veïns/es.

2. No són permesos els següents usos impropis dels espais públics i dels seus elements. C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

40
06

05
3



2

Dilluns, 17 de març de 2014

a) Acampar a les vies i els espais públics, acció que inclou la instal·lació estable en aquests espais públics o els seus 
elements o mobiliari, o en tendes de campanya, vehicles, autocaravanes o caravanes, llevat d'autoritzacions per a llocs 
concrets.  No és permès tampoc dormir  de dia o de nit  en aquests espais. Quan es tracti  de persones en situació 
d'exclusió social, s'estarà a allò que es preveu a l'article 38.5 d'aquesta Ordenança.

b) Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals estan destinats.

c) Rentar-se o banyar-se en les fonts, els estanys o similars.

d) Rentar roba a les fonts, els estanys, les dutxes o similars.

e) Realitzar de manera encoberta una activitat comercial de venda de vehicles a la via pública fora d'un establiment  
comercial destinat a aquesta activitat,  mitjançant la col·locació d'anuncis de venda en els vehicles aparcats a la via 
pública. No tindrà la consideració d'activitat comercial l'anunci de venda de vehicles de particulars, sempre que el mateix 
titular no tingui més de dos vehicles anunciats.

f)  Lligar amb cadenes tanques o amb qualsevol altre element, objecte, (bicicletes, motos o altres tipus d'objectes als 
fanals, arbres, postes de senyalització, i en qualsevol element del mobiliari urbà.

Article 34
Intervencions específiques

1. En els  supòsits recollits en els articles anteriors,  els agents de l'autoritat  retiraran i  intervindran cautelarment el 
gènere, els materials i els mitjans emprats.

2. Els serveis municipals adoptaran, en cada cas, les mesures que siguin procedents en coordinació amb els serveis 
socials  municipals  o,  si  s'escau,  amb  altres  institucions  públiques  i,  si  ho  estimés  necessari  per  raons  de  salut,  
acompanyarà aquestes persones a l'establiment o servei municipal adient, amb la finalitat de socórrer-la o ajudar-la en 
allò que sigui possible.

3. En els supòsits previstos a l'article 31.2 a) en relació amb caravanes i autocaravanes, els serveis municipals i els 
agents de l'autoritat informaran dels llocs municipals habilitat per a l'estacionament d'aquests vehicles.

4. Quan es tracti de l'acampada amb autocaravanes, caravanes o qualsevol altre tipus de vehicle, descrita a l'apartat a) 
de l'article 32.2 de la present Ordenança, i la persona infractora no acrediti la residència legal en territori espanyol,  
l'agent denunciant fixarà provisionalment la quantia de la multa i, de no dipositar-se el seu import, es procedirà a la 
immobilització del vehicle i en el seu cas a la seva retirada i ingrés en el dipòsit municipal.

5. En el supòsit previst a l'article 32 f), els agents informaran sobre la prohibició i requeriran al propietari del objecte, si 
es  coneix  la  seva  identitat,  perquè  procedeixi  d'immediat  a  retirar  l'objecte.  En  cas  de  negativa,  reiteració  o  de 
desconeixement del propietari els serveis municipals procediran a la retirada dels objectes i el seu trasllat a magatzems 
municipals Es sancionarà conforme al previst a l'article 33 a les persones reincidents o que es neguin a retirar els 
objectes.

Article 38
Normes de conducta

1.  Es  prohibeix  la  mendicitat  i  especialment  aquelles  conductes  que  sota  l'aparença  de  mendicitat  sota  formes 
organitzades, representen actituds coactives o d'assetjament o obstaculitzin i  impedeixin de manera intencionada el 
lliure transit dels ciutadans/es pels espais públics.

2. Resta igualment prohibit l'oferiment de qualsevol bé o servei a persones que es trobin en l'interior de vehicles privats 
o públics. Es consideraran inclosos en aquest supòsit,  entre d'altres comportaments, la neteja dels parabrises dels 
automòbils detinguts en els semàfors a la via pública, així com l'oferiment de qualsevol altre objecte.

3. Sens prejudici del que es preveu a l'article 232 del Codi Penal, queda totalment prohibida la mendicitat exercida per 
menors o, aquella que es realitzi, directa o indirectament, amb menors o persones amb discapacitats.

4. Es prohibeix també la realització a l'espai públic d'activitats de qualsevol tipus quan obstrueixin o puguin obstruir el 
tràfic rodat per la via pública, posin en perill la seguretat de les persones o impedeixin de manera manifesta el lliure 
trànsit de les persones per les voreres, places, avingudes, passatges o bulevards o altres espais públics. Aquestes 
conductes estan especialment prohibides quan es desenvolupin a la calçada, en els semàfors o envaint espai de trànsit  
rodat. C
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5. En aquells casos de conductes que adopten formes de mendicitat siguin o no previstes en els apartats anteriors, i que 
tinguin arrels socials, els agents de l'autoritat contactaran amb els serveis socials de l'Ajuntament.

6. Resta prohibit anar despullat/da per la via pública i espais públics. Així mateix es prohibeix transitar o estar-se en la 
via  i  espais  públics,  a  excepció  dels  recintes de les piscines públiques,  només amb pantalons  o banyador  sense 
samarreta, camisa o altre prenda de vestir per cobrir el tors."

Article 39
Règim de sancions

1. En tots els casos de mendicitat  i  encara que la infracció no consisteixi  en l'obstaculització del  lliure transit dels 
ciutadans/es  pels  espais  públics  els  agents  de  l'autoritat  informaran,  en  primer  lloc,  aquestes  persones  que  les 
esmentades pràctiques estan prohibides per  la  present  Ordenança.  Si  la  persona persistís en la seva actitud i  no 
abandonés el lloc es procedirà a imposar-li la sanció que correspongui.

2. La realització de les conductes descrites a l'apartat 1 de l'article anterior és constitutiva d'una infracció lleu, i podrà ser 
sancionada amb una multa de fins a 150 EUR, excepte que els fets puguin ser constitutius d'una infracció més greu.

3.  Les  conductes  recollides  a  l'apartat  2  de  l'article  anterior,  tindran  la  consideració  d'infraccions  lleus  i  seran 
sancionades amb multa de fins a 150 EUR. Quan es tracti de la neteja de parabrises dels automòbils detinguts en els 
semàfors o a la via pública, la infracció tindrà la consideració de greu, i serà sancionada amb una multa de 151a 300 
EUR.

4. Si la mendicitat és exercida per menors, les autoritats municipals, prestaran a aquests, de manera immediata l'atenció 
que sigui precisa amb col·laboració amb serveis socials, sens prejudici que s'adoptin la resta de mesures que preveu, en 
el seu cas, l'ordenament jurídic. Es considerarà, en tot cas, infracció molt greu, i serà sancionada amb multa de 301, a 
450  EUR la  mendicitat  exercida,  directa  o  indirectament,  amb  acompanyament  de  menors  o  amb  persones  amb 
discapacitat, sens perjudici del que es preveu a l'article 232.1 del Codi Penal.

Els agents de l'autoritat informaran, en primer lloc, aquestes persones que les esmentades pràctiques estan prohibides 
per la present Ordenança. Si la persona persistís en la seva actitud i no abandonés el lloc es procedirà a imposar-li la  
sanció que correspongui.

5. Les conductes recollides en l'apartat 6 de l'article 38 seran considerades com infracció lleu, i podran ser sancionades 
amb multa de fins 150 EUR. Els agents de l'autoritat informaran en primer lloc a les persones que aquestes pràctiques 
estan prohibides. Si la persona persistís en la seva actitud es procedirà a imposar la sanció.

Article 45
Normes generals

1. Les persones propietàries d'animals de companyia, així com els propietaris d'animals utilitzats amb finalitat esportiva 
o  lucrativa,  seran  les  encarregades  de  mantenir-los  en  bones  condicions  sanitàries,  portar-los  al  veterinari  i  no 
maltractar-los física i psíquicament, ni abandonar-los. Tanmateix, seran els responsables directes de les molèsties o 
danys que els seus animals puguin ocasionar.

2.  Els  propietaris  o  acompanyants  d'animals  respectaran  la  senyalització  específica  i  la  normativa  sobre  tinença 
d'animals de companyia vigent en aquest municipi. Els gossos hauran de transitar i romandre a la via pública, als parcs i  
als jardins, subjectes amb la corretja per les persones que en siguin responsables, tret de les zones en què l'Ajuntament 
eximeixi d'aquesta obligació.

3. A la via pública, els gossos hauran d'estar proveïts de la identificació pertinent mitjançant transponder (microxip) o 
tatuatge i d'un collar amb la placa censal identificativa, en la qual ha de constar el nom de l'animal i les dades del  
propietari o posseïdor, d'acord amb la normativa vigent.

4. L'ús del morrió i subjecció amb cadena o corretja és obligatori pels animals d'aquelles races per a les quals així ho  
estableixi  l'ordenament sectorial  d'aplicació,  i  en tots aquells  altres animals en què així  sigui  ordenat per l'autoritat  
municipal com a mesura cautelar i preventiva davant de comportaments agressius o perillosos.

5.  Es prohibeix  l'ensinistrament  a  la via pública d'animals  de companyia per  a  les activitats  de defensa,  guarda o 
similars.

6. Es prohibeix donar de menjar a tota mena d'animals en llibertat (ocells, gats, etc.,  a la via pública). Excepte les  
accions d'aquest tipus que es desenvolupen amb l'autorització de l'Ajuntament a través de persones voluntàries. C
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7. Els animals de companyia no han de romandre ni transitar per els parcs infantils i  zones reservades als infants, 
s'exceptuen els gossos pigalls. Resta especialment prohibit dipositar les dejeccions als parcs infantils, jardins ni cap 
altre lloc de la via pública. Aquesta prohibició afecta també als orins, restant prohibit els dipositar-los en el mobiliari urbà 
voreres  i  façanes  d'edificis.  Les  persones  responsables  d'aquests  animals  seran  les  encarregades  de  l'eliminació 
d'aquestes dejeccions, per la qual cosa hauran de portar bosses papers i altres elements que permetin la recollida dels 
excrements i la neteja de l'espai.

8. Als efectes del règim sancionador previst en aquesta ordenança es considerarà com a infracció molt greu permetre a 
gossos i gats dipositar les seves deposicions en els parcs i jardins d'ús per als infants.

9. A l'efecte d'aquesta ordenança es denominaran pipicans aquells llocs expressament habilitats per tal que els gossos 
puguin efectuar-hi les seves deposicions, i són els únics llocs que s'han de fer servir per a aquesta funció.

10. Les persones propietàries de gossos han d'inscriure'ls als serveis municipals corresponents, segons les normes 
establertes en la legislació vigent. En el cas contrari, l'autoritat municipal podrà inscriure'ls d'ofici, sens perjudici de les 
sancions que se'n derivin i de la repercussió en els infractors de les taxes corresponents.

11. Els propietaris de gossos declarats perillosos per la normativa vigent, estaran obligats a obtenir la corresponent 
llicència municipal i a donar-los d'alta amb el registre específic que establirà l'Ajuntament.

12. Els propietaris de gossos i altres animals domèstics han de vetllar de que no pertorbin la vida del veïnat amb crits, 
cants, sons o altres tipus de sorolls, tant si es troben a l'interior de l'habitatge, com si estan a terrasses, terrats, patis o 
similars.

Article 46
Règim de sancions

1. El no acompliment de la obligació recollida a l'apartat 2 de l'article anterior, en relació a animals a la via pública sense 
corretja de subjecció, es considerarà falta greu i comportarà una sanció de multa de 151 a 300 EUR.

2. El no acompliment de la obligació recollida a l'apartat 3 de l'article anterior, en relació a animals a la via pública sense 
microxip o identificació, es considerarà falta greu i comportarà una sanció de multa de 151 a 300 EUR.

3.  El  no acompliment  de la obligació recollida a l'apartat  4 de l'article  anterior,  en relació  a gossos potencialment 
perillosos a la via pública sense morrió i/o subjecció, es considerarà falta mol greu i comportarà una sanció de multa de 
301 a 450 EUR.

4. La no obediència de la prohibició recollida a l'apartat 5 de l'article anterior, en relació a l'ensinistrament a la via pública 
d'animals de companyia per a activitats de defensa, guarda o similar, es considerarà falta molt greu comportarà una 
sanció de multa de 301 a 450 EUR.

5. La no obediència de la prohibició recollida a l'apartat 6 de l'article anterior, en relació a donar de menjar a la via  
pública a animals en llibertat, es considerarà falta lleu i comportarà una sanció de fins a 150 EUR.

6. El no acompliment de la obligació recollida a l'apartat 7 de l'article 45, es considerarà falta greu i comportarà una 
sanció de multa de 151 a 300 EUR.

7. La no obediència de la prohibició recollida a l'apartat 8 de l'article anterior, en relació a permetre a gossos i gats 
dipositar les seves deposicions en els parcs i jardins d'ús per als infants, es considerarà falta molt greu i comportarà una 
sanció de multa de 301 a 450 EUR.

8. El no acompliment de la obligació recollida a l'apartat 10 de l'article anterior, en relació a la inscripció dels gossos als 
serveis municipals, es considerarà falta lleu comportarà una sanció de multa fins a 150 EUR.

9. El no acompliment de la obligació recollida a l'apartat 11 de l'article anterior, en relació a la obtenció de la llicència  
municipal corresponent, es considerarà falta greu i comportarà una sanció de multa de 151 a 300 EUR.

10.  El  no  acompliment  de  l'obligació  recollida  a  l'apartat  12  de  l'article  anterior,  referent  a  molèsties,  notòriament 
manifestes per crits, cants sons, o altres tipus de sorolls produïts, per gossos i altres animals domèstics es considerarà 
falta lleu i comportarà una sanció de multa de 150 EUR.
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Article 47
Normes generals

1. Les ciutadanes i els ciutadans de Sant Joan Despí han de dipositar els residus sòlids a les papereres i contenidors 
corresponents, evitant llençar qualsevol residu a la via pública.

2. Les escombraries domiciliàries hauran d'introduir-se en bosses que, un cop tancades correctament, es col·locaran als 
contenidors més propers al domicili.

3. En el cas de que un contenidor es trobi totalment saturat, es procurarà dipositar les escombraries domiciliàries en el 
contenidor més proper. En cap cas es podrà dipositar les escombraries domiciliaries fora dels contenidors.

4. Resta prohibit l'abocament de cap tipus de residu líquid als contenidors.

5.  Resta  prohibida  la  manipulació  i  transport  per  la  via  pública  dels  materials  dels  contenidors,  tret  del  personal 
municipal i de la empresa que presta el servei de recollida i transport dels residus urbans.

6. Els serveis tècnics d'aquest ajuntament determinaran el lloc on s'ubicaran els contenidors i seran els encarregats de 
desplaçar-los si fos necessari. Resta prohibit desplaçar el lloc dels contenidors, tret del personal autoritzat.

7. El dipòsit de paper, cartró, llaunes, envasos de plàstic i  vidre es farà als contenidors específicament destinats a 
aquests efectes, i resta prohibit el dipòsit d'aquestes matèries als contenidors de rebuig i a la via pública. A aquests  
contenidors només dipositarem els materials designats per a cada cas.

8. La separació de la matèria orgànica del rebuig, en aquells llocs on aquesta recollida sigui efectiva, és obligatòria.

9. El dipòsit d'escombraries domiciliàries s'haurà de realitzar preferentment en horari de 20:00 a 22:00 hores.

10.  Les  persones  propietàries  de  solars  i  terrenys,  i  subsidiàriament  les  persones  usuàries,  tenen  l'obligació  de 
conservar-los en condicions adequades de d'higiene, salubritat, seguretat i ornament públic, per la qual cosa hauran de 
mantenir-los  lliures  de  deixalles,  residus,  herbes,  etc,  i  hauran  de  realitzar  les  corresponents  operacions  de 
desratització, desinsectació, desinfecció i poda tan en els immobles, com en els solars i terrenys.

Article 49
Normes generals

1. Els residus especials domèstics hauran de dipositar-se a la deixalleria. Hauran de dipositar-se a la deixalleria els 
residus  especials  domèstics  i  d'altres  materials  com  ara:  ferralla  i  metalls,  electrodomèstics,  fusta,  runes,  vidre, 
pneumàtics  i  bateries de cotxe,  olis  de  motor  i  olis  domèstics,  radiografies  i  fluorescents,  roba i  sabates,  material 
electrònic, cartutxos de tinta i tòner, porexpan i piles, vernissos, dissolvents i pintures, esprais, productes fitosanitaris, 
pesticides i tòxics, restes de jardineria i poda, etc.).

2. Les piles es dipositaran també als contenidors de la via pública destinats a aquests efectes, o bé als comerços 
col·laboradors de la recollida que tenen contenidor habilitat. En cap cas es podran dipositar en un contenidor que no 
sigui especial per a la recollida de piles.

3. Els medicaments i els envasos de medicaments es dipositaran també a les farmàcies.

4. L'oli  vegetal domiciliari no es pot abocar per l'aigüera. Cal portar-lo a la deixalleria o bé participar de la recollida 
municipal d'oli porta a porta.

5. Es prohibit llençar mobles, estris, trastos, televisors, electrodomèstics i similars a la via pública o deixar-los al costat 
dels contenidors. En aquests casos cal donar avís al telèfon corresponent de l'Ajuntament, que procedirà a la seva 
recollida i transport fins a la deixalleria, o bé es podran lliurar directament a la deixalleria. A fi de garantir que aquests 
residus siguin tractats i eliminats correctament, resta prohibit la seva recollida i el transport per la via pública excepte per 
el personal del servei de l'Ajuntament o pels propis propietaris interessats, que ho portin directament a la deixalleria.

6. La instal·lació de contenidors i sacs destinats a la recollida de runes o a la gestió de materials de rebuig particulars, 
és sotmesa a l'obtenció de la  corresponent  llicència municipal.  Els  contenidors o els  sacs s'instal·laran  als  espais 
d'estacionament de vehicles o, si això no fos possible, a les voreres, al més a prop possible de la calçada. En cap cas  
es podrà dificultar la lliure circulació de trànsit rodat i vianants. Tenint especialment cura de les persones amb mobilitat 
reduïda.
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Dilluns, 17 de març de 2014

7. En el cas que la retirada dels esmentats contenidors i sacs no s'efectuï en el temps establert a la llicència o, cas de  
no tenir-la, la corporació municipal podrà procedir a la retirada dels mateixos, amb càrrec a la persona responsable de la 
seva instal·lació.

8. Resta prohibit espolsar catifes ni altres elements a la via pública, ni a d'altres llocs en què pugui molestar al veïnat.

Sant Joan Despí, 5 de març de 2014
L'alcalde president, Antoni Poveda Zapata
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