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ORDENANÇA DE CIVISME  
  

I DE L'ÚS DE L'ESPAI PÚBLIC  
  
  
Preàmbul  
  
L'objectiu principal d'aquesta Ordenança és el de preservar l'espai públic com a lloc de 
convivència i civisme, on totes les persones hi puguin desenvolupar en llibertat les seves 
activitats de lliure circulació, d'oci, de trobada i esbarjo, amb ple respecte als drets dels 
altres i a la pluralitat d'expressions i de formes de vida diverses existents a Sant Feliu de 
Llobregat. Per tant, aquesta ordenança s'afegeix i en alguns aspectes actualitza i millora, 
les previsions que ja es contenen en les ordenances actualment  vigents, i que es refereixen 
també, d'una manera o altra, i des de diverses vessants, al complex fenomen de la 
convivència. 
  
L'ordenança pretén ser una eina efectiva per fer front a les noves situacions i 
circumstàncies que poden afectar o alterar la convivència  i pretén reconèixer el dret de 
tothom a comportar-se lliurement en els espais públics i a ésser respectats en la seva 
llibertat; però, d'altra banda, també, en la necessitat que tothom assumeixi determinats 
deures de convivència i de respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts als altres, 
així com al manteniment i ús de l'espai públic en condicions adequades i amb la 
corresponent autorització municipal en el supòsits establerts. I, tot això, a més, essent 
conscients que, per a l'assoliment d'aquests objectius, no n'hi ha prou amb l'exercici, per 
part de l'autoritat municipal, de la potestat sancionadora, que en ocasions també és 
necessària, sinó que cal, també, que l'Ajuntament  de Sant Feliu de Llobregat, dugui a 
terme les corresponents activitats de foment i de prestació social necessàries, per a 
promoure els valors de convivència i el civisme a la ciutat i per atendre convenientment 
aquelles persones que ho puguin necessitar. 
  
El fonament jurídic de l'Ordenança es troba, en primer lloc, en la Constitució de l'any 1978, 
sobretot des de la perspectiva de la garantia de l'autonomia municipal i en segon lloc en 
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en el text contingut en la Llei Orgànica 6/2006 de 19 de 
juliol. Però, més específicament, en els articles 139 a 141 de la Llei 7/1985, de 7 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim local, que recull també, expressament, un títol 
competencial en virtut del qual s'estableix la possibilitat que els Ajuntaments, per a 
l'adequada ordenació de les relacions socials de convivència, d'interès local i de l'ús dels 
seus serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics, en defecte de 
normativa sectorial específica, puguin establir els tipus de les infraccions i imposar sancions 
per l'incompliment de deures, prohibicions o limitacions. En tot cas, totes aquestes 
previsions configuren una cobertura legal suficient, per complir la reserva legal del mandat 
de tipificació i donar resposta complerta a l'article 25.1 de la Constitució espanyola. 
  
El Títol I de l'Ordenança, està destinat a regular una sèrie de disposicions generals entre les 
quals s'emmarquen les línies mestres de la política de convivència que vol impulsar 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, i es defineix l'àmbit objectiu i subjectiu d'aplicació 
de la normativa. Aquest Títol  consta de dos capítols; en el primer estableix la finalitat, els 
fonaments legals, els àmbits objectius i subjectius d'aplicació de l'Ordenança i l'obligació de 
compliment de la mateixa i en el capítol II  s'estableixen els corresponents drets i deures del 
ciutadans i les mesures de foment, així com els principis generals de convivència ciutadana 
i civisme i col·laboració per a la convivència. 
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El Títol II estableix les normes de conducta a l'espai públic dels ciutadans/es, les 
infraccions, sancions i intervencions específiques corresponents a cada una d'elles. 
Incorpora, en els seus diferents capítols, una estructura homogènia:  
En primer lloc, es defineixen els fonaments generals o les finalitats que es persegueixen 
amb  cada  regulació; a  continuació  s'estableixen  les  normes de conducta  que  s'han  de 
respectar en cada cas i les sancions que corresponen a cada una d'elles, i, finalment, en 
molts casos, es preveuen les intervencions específiques que poden activar-se en les 
diferents circumstàncies. 
  
Aquest Títol II es divideix en 8 capítols, referits respectivament, als atemptats contra la 
dignitat de les persones, la contaminació visual de l'entorn urbà (tant per grafits, pintades i 
altres expressions gràfiques com,  pancartes, cartells i qualsevol altra forma de propaganda 
i publicitat), la contaminació acústica, sorolls i vibracions ( referent a les relacions de 
veïnatge i els actes, obres, càrrega i descàrrega a la via pública), l'ús inadequat de jocs a 
l'espai públic, la realització de necessitats fisiològiques, el consum i venta de begudes 
alcohòliques, drogues i altres substàncies que puguin generar dependència,  l'ús impropi de 
l'espai públic,  les actituds vandàliques en l'ús del mobiliari urbà, el deteriorament de l'espai 
urbà i les altres conductes que pertorben la convivència ciutadana (zones naturals i espais 
verds. 
  
El Títol III té per objecte les disposicions comuns relatives al règim sancionador i altres 
mesures d'aplicació. Es divideix en cinc capítols:  règim sancionador, reparació de danys, 
mesures de policia administrativa, mesures de policia administrativa directa i mesures 
d'execució forçosa. 
  
Finalment la present ordenança conclou amb una disposició transitòria, dues disposicions 
addicionals i una  disposició derogatòria i final. 
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TÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS  
  
CAPÍTOL PRIMER. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
  
Article 1. Finalitat.  
  
1- Aquesta Ordenança té per objecte preservar l'espai públic com a lloc de convivència i 
civisme, on totes les persones hi puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de 
lliure circulació, oci, trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a 
la pluralitat d'expressions culturals, polítiques, lingüístiques i religioses i de formes de vida 
diverses existents a Sant Feliu de Llobregat. 
  
2- La ciutat és un espai col·lectiu on tothom té dret a trobar-hi les condicions per a la seva 
realització personal, política, social, amb les condicions ambientals òptimes, la qual cosa 
comporta assumir també els deures de la solidaritat, el respecte mutu i la tolerància. 
  
3- Als efectes expressats a l'apartat anterior, aquesta Ordenança regula una sèrie de 
mesures encaminades específicament al foment i promoció de la convivència i el civisme  i 
l'ús que es fa a  l'espai públic, quins són els béns jurídics protegits, preveu quines són les 
normes de conducta en cada cas i sanciona aquelles que poden pertorbar, lesionar o 
deteriorar tant la pròpia convivència ciutadana com els béns que es troben a l'espai públic 
que li ha de servir de suport, tot preveient, en el seu cas, mesures específiques 
d'intervenció. 
 
  
Article 2. Fonaments legals.  
  
Aquesta Ordenança es fonamenta en primer lloc en l'aplicació dels principis constitucionals i 
en el desenvolupament del principis continguts en el vigent Estatut d'Autonomia de 
Catalunya, concretament en el text contingut en la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol. La 
fonamentació legal immediata d'aquesta ordenança rau en la vigent normativa de règim 
local, essencialment concretada en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
 
  
Article 3. Àmbit d'aplicació.  
  
1. Aquesta Ordenança serà d'obligat compliment en tot el terme municipal de Sant Feliu de 
Llobregat. 
  
2. Les determinacions regulades en aquesta Ordenança afecten: 
 
 
a) La ciutadania en general, siguin veïns, treballadors, transeünts o visitants del municipi, 
pel fet de ser usuaris de la via, espais, béns i serveis públics. 
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b) Les persones titulars i usuàries d'espais privats, pel que fa al comportament necessari 
per tal de mantenir la neteja, salubritat, seguretat i ornat de la ciutat i, en general, a les 
qüestions que afecten la via, els espais, els béns i els serveis públics, la ciutadania i l'interès 
general local, tot això amb la finalitat d'aconseguir una millor qualitat de vida, tant individual 
com col·lectiva. 
  
3. Les normes d'aquesta Ordenança s'aplicaran: 
  
3.1. Per analogia: en els casos que no es trobin expressament regulats i que, per la seva 
naturalesa, estiguin compresos en el seu contingut. 
  
3.2. Supletòriament: pel que fa a l'establert per les normatives sectorials aplicables, ja siguin 
estatals, autonòmiques o locals. 
  
  
Article 4. Objectiu de les limitacions i prohibicio ns. 
  
Les limitacions i prohibicions contingudes en aquesta Ordenança s'estableixen amb la 
finalitat que del comportament de les persones descrites en l'article anterior, es garanteixi la 
normal convivència ciutadana,  prevenint les pertorbacions de la tranquil·litat, la seguretat i 
la salubritat  de la ciutat  i cercant sempre el respecte dels  drets i béns públics de la resta 
de ciutadans i ciutadanes. 
  
  
Article 5. Difusió.  
  
1. L'Ajuntament a més de realitzar les publicacions legalment preceptives, farà conèixer el 
contingut d'aquesta Ordenança a tota la ciutadania de Sant Feliu de Llobregat a través dels 
mitjans de comunicació establerts amb aquesta finalitat 
  
2. Per tal de facilitar i donar la màxima difusió d'aquesta Ordenança, la Corporació 
municipal la incorporarà íntegrament i de forma permanent en la Web informativa municipal, 
amb indicació de les modificacions que es vagin efectuant en el seu text inicial.  
  
  
Article 6. Obligació de compliment i col·laboració ciutadana.  
  
1. El desconeixement d'aquesta Ordenança no eximeix del compliment de les seves 
disposicions. 
  
2. En el marc del deure general de col·laboració, es demana a la ciutadania la seva 
col·laboració amb l'autoritat municipal de les presumptes infraccions d'aquesta Ordenança 
que presenciïn o de les quals tinguin coneixement cert. 
 
3. L'Ajuntament ha d'atendre les reclamacions, denúncies o suggeriments de les persones i 
exercir les accions escaients en cada cas. 
  
  
Article 7. Intervenció administrativa  
  
En l'àmbit de les seves competències, l'Ajuntament exercirà les funcions d'intervenció 
administrativa corresponents, sens perjudici de les competències que corresponguin a altres 
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administracions públiques. 
  
  
CAPÍTOL SEGON. DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA. PRI NCIPIS DE 
CONVIVÈNCIA 
 
  
Article 8. Drets dels ciutadans i ciutadanes.  
  
1. Es reconeixen, a tots els ciutadans i ciutadanes del terme municipal, els drets regulats en 
aquesta ordenança, sense perjudici de qualssevol altres que es determini en la legislació 
vigent en aquesta matèria. Totes les persones tenen el dret d'actuar amb plena llibertat.  
 
Tanmateix, l'ajuntament de Sant Feliu de Llobregat té la potestat de limitar-la quan la seva 
expressió vulneri el dret de llibertat dels altres o sigui contrari a la dignitat de les persones. 
  
La ciutadania té dret que es respecti la seva integritat i la dels seus béns. Totes les 
persones tenen el dret al descans i així mateix, totes les persones tenen també el deure de 
respectar el descans dels que viuen a la ciutat. 
  
2. De conformitat amb allò previst en la Llei Reguladora de les bases de règim local, la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, les ordenances 
i reglaments municipals i la resta de normativa de règim local vigent, l’ajuntament garantirà 
que tots els ciutadans i ciutadanes del terme municipal gaudeixin del dret a: 
  
a) Participar en la gestió municipal d'acord amb allò que disposen les lleis i reglaments i, si 
escau, quan la col·laboració voluntària sigui sol·licitada per l'Ajuntament. 
  
b) Utilitzar, d'acord amb la seva naturalesa, els serveis públics municipals i espais públics. 
L'Ajuntament ha de garantir el dret de les persones amb mobilitat reduïda per discapacitat 
física a accedir als serveis públics i espais públics sense obstacles ni barreres 
arquitectòniques. 
  
c) Exigir la prestació i, si escau, l'establiment dels serveis públics municipals, quan la 
competència sigui municipal i de caràcter obligatori. 
  
d) Participar en les consultes populars convocades per l'Ajuntament o per iniciativa veïnal, 
d'acord amb allò previst a la legislació reguladora. 
  
e) Obtenir informació i orientació sobre els requisits que les disposicions vigents imposin en 
els projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin realitzar. 
  
f) Accedir al servei de mediació i convivència, i ser atès per intentar la solució de conflictes. 
  
g) Gaudir del paisatge urbà de la ciutat. 
  
h) Rebre tractament de respecte per part de les autoritats i del personal adscrit als diferents 
serveis de l'Ajuntament, els quals els han de facilitar l'exercici dels seus drets i el 
compliment de les seves obligacions. 
  
i) Altres que es determinin legalment i els que pugui recollir la normativa municipals en les 
seves Ordenances i Reglaments 
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3. Els drets recollits a l'apartat anterior s'hauran d'exercir dins dels límits legals de les 
normes de procediment administratiu, amb respecte a les determinacions de la legislació de 
protecció de dades i de la resta de drets fonamentals. 
  
  
Article 9. Deures dels ciutadans i ciutadanes.  
  
1. Tots els ciutadans i ciutadanes del terme municipal, siguin veïns o visitants, i els titulars 
de béns ubicats al municipi, tenen els deures següents: 
  
a) Contribuir mitjançant les prestacions econòmiques i personals legalment previstes a la 
realització de les competències municipals. Els tributs s'han de satisfer en els períodes 
voluntaris que es determinin. 
  
b) Complir amb les obligacions que determinin les ordenances municipals, els bans dictats 
per l'Alcaldia i altres que es determinin legalment. 
  
c) Facilitar a l'Alcaldia, quan la legislació ho prevegi, les dades i estadístiques que els 
sol·licitin. 
  
d) Comparèixer davant de l'autoritat municipal, quan siguin requerits per disposició legal 
amb indicació del motiu de la citació. 
  
e) Complir amb les seves obligacions respecte al padró municipal d'habitants, d'acord amb 
allò previst a la normativa reguladora. 
  
f) Comunicar a l'Ajuntament les altes, baixes o modificacions dels seus béns i establiments 
comercials, a fi de reflectir-ho en els padrons respectius. 
  
g) Facilitar a l'Administració, l'emissió d'informes, inspeccions i altres actes d'investigació, 
en el cas previst per la llei. 
  
h) Proporcionar a l'Administració actuant dades que permetin identificar altres interessats 
que no hagin comparegut en un procediment. 
  
i) Comportar-se cívicament i complir la normativa i ordenances que regulen la convivència 
ciutadana, per fer de la ciutat un espai on poder-se desenvolupar socialment i humanament, 
tant la ciutadania com els visitants, individualment i col·lectivament. És a dir, evitar tota 
conducta que pugui posar en perill la convivència, que expressi una manca de respecte cap 
als altres o que contribueixi al deteriorament de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat i el seu 
entorn. 
  
j) Altres que es determinin legalment o que pugui recollir la normativa municipals en les 
seves Ordenances i Reglaments. 
 
  
Article 9.bis. Drets dels estrangers i estrangeres.  
 
Els estrangers i estrangeres domiciliats tenen els drets i deures propis dels veïns i veïnes. 
En tot cas tindran dret al sufragi actiu i /o passiu en els termes que prevegi la legislació 
electoral vigent. 
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Article 10. Foment de la conducta cívica.  
  
1. La convivència ciutadana ha d'estar presidida pels principis de respecte, tolerància i 
solidaritat, i cal rebutjar la violència física o psicològica entre persones i/o col·lectius. 
  
2. L'Ajuntament posa a disposició del ciutadà el  Servei de Mediació i Convivència 
Ciutadana per tal de solucionar conflictes extrajudicials de convivència ciutadana  que en 
cap cas podran donar lloc a solucions contràries a l'ordenament jurídic; sens perjudici de la 
interposició dels corresponents recursos davant de la jurisdicció competent. 
  
3. L'Ajuntament ha d'evitar, amb els mitjans al seu abast, qualsevol acte, individual o 
col·lectiu, que pugui destorbar el desenvolupament de les iniciatives individuals i/o 
col·lectives degudament autoritzades. 
  
  
Article 11. Civisme.  
  
1. L'Ajuntament estimularà el comportament cívic de la ciutadania a la via i espais públics, 
per tal que s’ajudi a transitar o orientar-se a les persones que ho necessiten perquè tenen 
algun tipus de discapacitat motriu i/o sensorial o perquè es troben en circumstàncies 
similars. 
 
2. L'Ajuntament fomentarà com a valor cívic, cedir la preferència en el transport urbà o l'ús 
del mobiliari urbà a les persones que ho necessitin més, i d'estimular també altres actituds 
de civisme i cortesia. 
  
  
Article 12. Dignitat de les persones i actituds d'i ntransigència.  
  
1. Cal evitar totes les actituds, individuals i/o col·lectives que atemptin contra la dignitat de la 
persona i vetllar perquè no es conculqui la dignitat de tercers, de fet o de paraula, mitjançant 
insults, burles, molèsties intencionades, agressions o fets anàlegs, coacció, moral 
psicològica, física o d'altra mena.  
  
2. L'Ajuntament promourà la convivència i el respecte pels diferents grups ètnics, culturals i 
religiosos, a fi d'evitar actituds i comportaments racistes i xenòfobs. 
  
3. L'Ajuntament també evitarà qualsevol actitud o pràctica que conculqui el dret a la 
intimitat, a la convivència ciutadana pacífica, a la lliure elecció i a l'ús col·lectiu dels espais i 
béns públics. 
  
  
Article 13. Dret a la manifestació, expressió i par ticipació.  
  
L'Ajuntament facilitarà, amb els mitjans al seu abast, el lliure exercici dels drets de la 
ciutadania reconeguts a la legislació vigent i, en especial, el de manifestació, expressió i 
participació en l'àmbit del municipi, sempre que es realitzi per mitjans lícits amb 
coneixement de l'autoritat governativa competent, respectant l'organització pactada en 
referència a horaris, itineraris i condicions específiques. 
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TÍTOL II. COMPORTAMENT I CONDUCTA DELS CIUTADANS. I NFRACCIONS, 
SANCIONS I INTERVENCIONS. 
  
CAPÍTOL PRIMER. CONTAMINACIÓ VISUAL DE L'ENTORN URB À. 
 
 
  
Article 14. Fonaments de la regulació  
  
1. La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en el dret a gaudir del paisatge 
urbà de la ciutat, que és indissociable del correlatiu deure de mantenir-lo en condicions de 
neteja, polidesa i ornat. 
  
2. Els grafits realitzats fora dels espais autoritzats, les pintades i d'altres conductes 
d'embrutiment,  no només devaluen el patrimoni públic o privat, palesant llur deteriorament, 
sinó que principalment provoquen una degradació visual de l'entorn, tot afectant la qualitat 
de vida dels veïns o veïnes i visitants. 
  
3. El deure d'abstenir-se d'embrutar, tacar i deslluir l'entorn troba el seu fonament en 
l'evitació de la contaminació visual, i és independent i per tant compatible amb les 
infraccions, incloses les penals, basades en la protecció del patrimoni, tant públic com 
privat. 
  
  
Secció 1. Grafits, pintades i altres expressions gr àfiques  
  
Article 15. Normes de conducta.  
  
1. És prohibit realitzar qualsevol tipus de grafits, pintades o qualsevol altra expressió gràfica 
fora dels llocs autoritzats, ja es tracti de dibuixos, escrits i/o gargots, fets amb qualsevol 
matèria (tinta, pintura, etc.), en façanes dels immobles, tanques de parcs, jardins, solars i/o 
obres, rètols dels carrers, senyals de trànsit, monuments, edificis públics i, en general, sobre 
elements del paisatge urbà i de les instal·lacions, equipaments, mobiliari urbà i vies 
públiques en general. La infracció a aquest precepte tindrà el caràcter de molt greu si es 
realitza sobre monuments, edificis públics, especialment els catalogats, o mobiliari urbà. 
  
2. No obstant això, l'Ajuntament podrà autoritzar la realització de qualsevol expressió 
gràfica, prèvia presentació de la corresponent sol·licitud, la qual anirà acompanyada d'un 
esbós en el qual s'indiquin les mesures, dia i lloc de la realització. 
  
3. Quan la concreta expressió gràfica es realitzi en un bé privat que es trobi instal·lat de 
manera visible o permanent en la via pública, serà necessària, a més a més del permís de 
la persona titular de l'esmentat bé, l'autorització expressa de l'Ajuntament. 
  
4. Si amb motiu d'una activitat autoritzada, de qualsevol mena, es produeix un deslluïment, 
per qualsevol tipus d'expressió gràfica, a qualsevol lloc de la via pública, les persones 
organitzadores dels actes en seran responsables i restaran obligades a restablir l'estat 
original del bé en concret. 
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Article 16. Responsabilitat.  
  
Quan  les persones autores materials de les infraccions, siguin menors d'edat o concorri en 
ells alguna causa legal d'inimputabilitat, seran responsables directes els pares, mares, 
tutors, tutores, guardadors/res legals o aquelles persones que ostentin la seva custòdia 
legal. 
  
  
Article 17. Règim de Sancions.  
  
1. La realització de les conductes descrites en l'article  15 tenen la consideració 
d'infraccions lleus i seran sancionades amb una multa de fins a 750 euros . 
  
2. Tindran la consideració d'infraccions greus, que seran sancionades amb una multa de 
750,01 a 1500 €, les pintades o els grafits que es realitzin: 
  
a) En els elements de transport, ja siguin de titularitat pública o privada, i en el primer cas 
municipal o no, inclosos els vehicles, les parades, les marquesines i els altres elements 
instal·lats als espais públics. 
  
b) En els elements dels parcs i jardins públics. 
  
c) En les façanes dels immobles públics o privats. 
  
d)  En els senyals de trànsit o d'identificació viària o de qualsevol elements de mobiliari 
urbà, quan comporti la inutilització o pèrdua total o parcial de funcionalitat de l'element. 
  
3. Les infraccions estaran tipificades com a molt greus, i seran  sancionades amb una multa 
de 1500,01 a 3000 € quan s'atempti sobre monuments o edificis catalogats. 
  
   
Article 18. Intervencions específiques.  
  
1. Els agents de l'autoritat, en els casos recollits en els apartats anteriors, podran retirar o 
intervenir cautelarment els materials o mitjans emprats, quan es realitzin sense l'autorització 
municipal corresponent i, si s'escau, de la persona titular del bé privat, sens perjudici de la 
imposició de les sancions corresponents. 
  
2. L'Ajuntament, de forma subsidiària, podrà, amb el consentiment previ de les persones 
titulars dels béns privats afectats, netejar o reparar els danys efectuats per qualsevol tipus 
d'expressió gràfica, amb càrrec a la persona denunciada i sens perjudici de la imposició de 
les sancions corresponents. Si es tracta de béns de titularitat municipal, l'Ajuntament podrà 
rescabalar-se de les despeses que pressuposa la neteja o la reparació, sens perjudici 
també de la imposició de les sancions corresponents. 
  
3. Quan el grafit o la pintada puguin ser constitutius de la infracció patrimonial prevista en 
l'article 626 del Codi penal, els agents de l'autoritat ho posaran en coneixement de l'autoritat 
judicial competent, sense perjudici de la continuació de l'expedient sancionador. 
  
  



 
 

 
Plaça de la Vila, 1 – Tel. 93 685 80 00 – Fax 93 68 5 80 19 – 08980 Sant Feliu de Llobregat 

             ajuntament@santfeliu.org  

10 

 
Secció 2. Pancartes, cartells i qualsevol altra for ma de propaganda i publicitat  
  
Article 19. Normes de Conducta  
  
1. Queda totalment prohibida la col·locació de pancartes, tanques, rètols, cartells, adhesius 
o de qualsevol altra forma de propaganda en suports públics o privats i  en elements de 
mobiliari urbà, llevat d'aquells expressament autoritzats o habilitats a aquest efecte per a 
l'Ajuntament. És prohibida la col·locació de cartells i pancartes en edificis i instal·lacions 
municipals i en qualsevol espai públic o element del paisatge urbà, sense autorització 
expressa de l'Ajuntament. 
 
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 hauran de retirar els elements instal·lats en un termini màxim 
de deu dies, comptats des de l'acabament de l'activitat o de l'esdeveniment puntual  i de 
reposar els elements al seu estat anterior. 
  
4. Es prohibeix esquinçar, arrencar i llançar a l'espai públic cartells, anuncis, pancartes i 
objectes similars. 
  
5. Les persones que reparteixen publicitat domiciliària no podran deixar propaganda fora del 
recinte de la porteria dels edificis o de les bústies habilitades a tal efecte. 
  
6. Als plafons i mitjans municipals de lliure expressió ciutadana queda prohibida la publicitat 
amb afany de lucre i finalitat comercial. 
 
7. Es considera responsable directe de la infracció la persona  física o jurídica que promogui 
la contractació o difusió del missatge (entitat anunciant) i es considerarà responsable 
subsidiària la persona autora material dels fets. 
  
  
Article 20. Règim de sancions.  
  
1. Els fets descrits en l'article anterior  seran constitutius d'infracció lleu i sancionats amb 
una multa de fins a 750 € . 
 
2. No obstant tindran la consideració d'infraccions greus la col·locació de cartells pancartes 
o adhesius en edificis i instal·lacions municipals, en el mobiliari urbà o natural i en general a 
tots aquells elements que en l'espai públic estiguin destinats a prestar  serveis específics a 
la ciutadania. En aquests casos, la infracció serà sancionada amb multa de 750,01 a 1.500 
€. 
  
3. Quan les infraccions precedents es realitzin sobre monuments o edificis catalogats o 
protegits, tindran la consideració de molt greus, i seran sancionades amb multa de 1.500,01 
a 3.000 €. Tindrà la mateixa consideració i serà el mateix import de la multa quan la 
col·locació de cartells, pancartes o adhesius es faci en senyals de trànsit que impossibiliti 
una correcta visió per part dels conductors i/o vianants. 
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Article 21. Intervencions específiques.  
  
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i 
intervindran cautelarment els materials o mitjans emprats. 
  
2. Igualment, comminaran personalment a la persona infractora a que procedeixi a retirar el 
material i reparar els danys efectuats per la col·locació, sens perjudici de les sancions que 
correspongui imposar per la infracció comesa. 
 
3. L'Ajuntament podrà adoptar la mesura cautelar de retirada dels elements de propaganda 
o publicitat amb càrrec a la persona responsable, sens perjudici de la imposició de les 
sancions corresponents. 
  
  
CAPÍTOL SEGON. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, SOROLLS I VIB RACIONS 
 
  
Article 22. Fonament de la regulació.  
  
1. Les conductes tipificades  com a infraccions en aquest capítol  tenen la finalitat d'establir 
una bona qualitat de vida dins l'habitatge i mantenir un comportament dintre dels valors que 
exigeix la convivència ciutadana i el respecte vers els altres, no solament amb relació al 
veïnat més proper, sinó també amb relació a les activitats a l'exterior i als edificis adjacents, 
per la qual cosa, la producció de sorolls s'haurà de mantenir dins dels límits admissibles, 
sense que s'ultrapassin els límits  establerts a la legislació vigent. 
  
  
Secció 1. Relacions de veïnatge.  
 
Article 23. Normes de conducta.  
  
1. És prohibida qualsevol activitat pertorbadora del descans aliè en l'interior dels habitatges i 
locals comercials, entre les 23 hores i les 8 hores del dia següent. 
  
2. Les obres que es portin a terme en els habitatges i locals comercials, hauran de disposar 
de la corresponent llicència d'obres municipals  i s'hauran d'efectuar entre les 8 hores i les 
20 hores dels dies laborables  i entre les 10 hores i les 20 hores dels dies festius i vigílies de 
festius, excepte en els supòsits degudament justificats. 
  
3. Les reparacions domèstiques, els canvis de mobles i similars s'efectuaran entre les 8 
hores i les 20  hores dels dies laborables, i   entre les 10 hores i les  20 hores dels dies 
festius i vigílies de festius, excepte en els supòsits degudament justificats. 
 
4. Les persones posseïdores d'animals domèstics o de companyia estan obligades a 
adoptar les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat del veïnat sigui alterada pel 
comportament dels seus animals, d'acord amb l'ordenança municipal de tinença d'animals i 
normativa reguladora. 
  
5. La persona responsable del focus de soroll molest haurà de permetre l'accés a l'habitatge 
o local al personal acreditat de l'Ajuntament, sense perjudici del principi constitucional de la 
inviolabilitat del domicili previst a l'article 18.2 de la Constitució Espanyola. Les mesures de 
soroll s'efectuaran en els termes establerts a la normativa sectorial vigent. 
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Article 24. Règim de sancions  
  
1. L'incompliment de les normes previstes en l'article anterior serà considerada infracció 
lleu  i serà sancionada amb una multa  fins a 750 € . 
  
2. La comissió reiterada d'una infracció lleu es considerarà falta greu i podrà ser sancionada 
amb una multa des de 750,01 € a 1.500 €.  
  
  
Secció 2.  Actes,  obres a la via pública i càrrega  i descàrrega.  
 
  
Article 25. Normes de Conducta  
  
1. Queda prohibida l'emissió de qualsevol soroll per actes  a la via pública, que alteri la 
tranquil·litat veïnal entre les 23 hores i les 7 hores dels dies laborables i entre les 21 hores i 
les 10 hores dels dies festius i vigílies de festius, excepte per a aquelles activitats de 
caràcter popular o festives, degudament autoritzades 
  
2. L'ús de ràdios, televisions, equips i instruments musicals, megàfons de propaganda o 
publicitat i similars a la via pública només es podrà fer amb autorització municipal. 
  
3. L'horari dels  treballs d'obres públiques i d'obres privades que s'efectuïn a la via pública,  
ha d'estar comprès entre les 7 i les 21 hores, horari que es reduirà els caps de setmana i 
festius, començant a les 9 hores. Només en casos especials, que per la seva gravetat o 
urgència així ho requereixin, podrà variar-se aquest horari, prèvia sol·licitud a l'Ajuntament, 
si escau, el qual determinarà els nous horaris. 
  
4. El treball nocturn haurà de ser expressament autoritzat per l'Ajuntament, que en 
determinarà els horaris 
  
5. L'activitat de càrrega i descàrrega de mercaderies s'ha de fer a les zones reservades per 
a aquesta finalitat, d'acord amb les indicacions de la senyalització existent i, en tot cas, tot 
complint les prescripcions contingudes en els articles corresponents de l'ordenança 
municipal de circulació de Sant Feliu de Llobregat. 
  
6. Es prohibeixen les activitats de càrrega i descàrrega a la via pública del nucli urbà,  entre 
les 23 hores i les 7 hores del dia següent, llevat de casos excepcionals que, amb sol·licitud 
prèvia, autoritzi l'Ajuntament, el qual senyalitzarà, si escau, aquelles zones on es podran fer 
activitats de càrrega i descàrrega nocturna sense sorolls, amb mesures i controls adients. 
  
7. Les persianes metàl·liques i portes d'accés a les zones de càrrega i descàrrega es 
conservaran en perfecte estat de manteniment per  evitar la producció de sorolls. 
Les carretes i carros de transport de mercaderies als locals comercials i industrials es 
condicionaran per a evitar la transmissió de soroll als habitatges de la zona. 
  
 
Article 26.  Règim de sancions.  
  
1. L'incompliment de les normes previstes en l'article anterior serà considerada infracció 
lleu  i serà sancionada amb un multa de fins a 750 € . 
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2. La comissió reiterada d'una infracció lleu es considerarà falta greu i podrà ser 
sancionada  amb una multa des de 750,01 € a 1.500 € . 
  
  
CAPÍTOL TERCER. ÚS INADEQUAT DE L'ESPAI PÚBLIC PER A JOCS 
 
  
Article 27. Fonaments de la regulació.  
  
1. La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la llibertat de circulació de les 
persones, en la protecció dels vianants, i en el dret que tothom té a no ser pertorbat en el 
seu exercici i a gaudir lúdicament dels espais públics d'acord amb la naturalesa i destinació 
d'aquests, respectant les indicacions contingudes en els rètols informatius de l'espai afectat, 
si existeixen, i en qualsevol cas els legítims drets dels altres usuaris o usuàries. 
  
2. La pràctica de jocs de pilota, monopatí o similars a la via i espais públics estarà subjecte 
al principi general de respecte a les altres persones, i es procurarà, en tot cas, no causar 
molèsties als vianants o al veïnat, ni deteriorament dels béns, tant públics com privats. 
  
  
Article 28. Normes de conducta.  
  
1. Es prohibeix les competicions esportives massives i/o espontànies o els jocs que 
pertorbin els legítims drets dels veïns i veïnes o d'altres usuaris de l'espai públic,. 
  
2. És especialment prohibida la pràctica de jocs amb instruments o d'altres objectes que 
puguin posar en perill la integritat física dels usuaris dels espais públics, així com la 
integritat dels béns, serveis o instal·lacions, tant públics com privats. 
  
3. Sens perjudici de les infraccions previstes en l'Ordenança municipal sobre Circulació, no 
és permesa la pràctica d'acrobàcies i jocs d'habilitat amb bicicletes, patins o monopatins 
fora de les àrees destinades a l'efecte, sempre i quan es posi en perill la integritat física dels 
usuaris dels espais públics, així com la integritat dels béns, serveis o instal·lacions, tant 
públics com privats. 
  
4. Queda prohibida la utilització de patins o monopatins a les escales per a vianants, als 
elements per a l'accessibilitat de persones discapacitades, baranes, bancs, passamans o 
qualsevol altre elements de mobiliari urbà. 
  
 
 
Article 29. Règim de sancions.  
  
1. Els agents de l'autoritat en els casos previstos a l'article 28.1 recordaran a aquestes 
persones que les esmentades pràctiques estan prohibides per la present Ordenança. Si la 
persona persistís en la seva actitud es procedirà a  formular la corresponent denúncia 
d'acord amb l'apartat següent, per tal d'incoar el procediment sancionador. 
  
2. L'incompliment de les normes previstes en l'article anterior serà considerada infracció lleu 
i sancionada amb multa de fins a 750 euros, tret que el fet constitueixi una infracció més 
greu. 
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3. Tindran però la consideració d'infraccions greus, i seran sancionades amb multa de 
750,01 a 1.500 €: 
  
a) La pràctica de jocs que comportin un risc rellevant per a la seguretat de les persones o 
els béns, i, en especial, la circulació temerària amb patins o monopatins per voreres o llocs 
destinats a vianants. 
  
b) La utilització d'elements o instal·lacions arquitectònics o del mobiliari urbà per a la 
pràctica del monopatí, patins o similars quan els posin en perill de deteriorament. 
  
  
Article 30. Intervencions específiques.  
  
1. Tractant-se de la infracció consistent en la pràctica de jocs a l'espai públic, els agents de 
l'autoritat procediran a la intervenció cautelar dels mitjans emprats. 
  
2. Igualment, en cas de les infraccions  previstes en l'apartat  tercer de l'article anterior, els 
agents intervindran cautelarment el joc, monopatí, patí o similar amb el qual s'hagi produït la 
conducta. 
  
  
CAPÍTOL QUART. NECESSITATS FISIOLÒGIQUES.  
 
  
Article 31. Fonaments de la regulació.  
  
És fonament de la regulació continguda en aquest capítol la protecció de la salut pública i la 
salubritat, el dret de gaudir d'un espai públic net i no degradat, i el respecte a les pautes 
generalment acceptades de la convivència ciutadana i de civisme. 
  
  
Article 32. Normes de conducta  
  
1. És prohibit fer necessitats fisiològiques, com ara defecar, orinar, escopir i altres 
anàlogues, en qualsevol cas a la via pública, llevat de les instal·lacions o elements que 
estiguin destinats especialment a la realització d'aquelles necessitats. 
  
2. Resta especialment prohibida la conducta descrita en l'apartat anterior, quan es realitza 
en espais de concorreguda afluència de persones, o freqüentats per menors o monuments 
o edificis de catalogació especial o edificis institucionals o administratius. 
  
  
Article 33. Règim  de sancions.  
  
1. La conducta descrita en l'apartat 1 de l'article precedent serà constitutiva d'infracció lleu, i 
es sancionarà amb multa de fins a 750 euros . 
  
2. Constituirà infracció greu, sancionada amb multa de 750,01 a 1.500 euros , la conducta 
descrita en l'apartat 2 de l'article precedent. 
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CAPÍTOL CINQUÈ. CONSUM i VENDA DE BEGUDES ALCOHÒLIQ UES, CONSUM DE 
DROGUES  I ALTRES SUBSTÀNCIES QUE PUGUIN GENERAR DE PENDÈNCIA. 
  
  
Article 34. Fonaments de la regulació.  
  
La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en la protecció de la salut pública 
i la salubritat, el respecte al medi ambient, la protecció dels menors, el dret a gaudir d'un 
espai públic net i no degradat, l'ordenada utilització de la via pública, la garantia de la 
seguretat pública, a més d'altres béns com ara la competència lleial en el marc d'una 
economia de mercat i els drets dels consumidors o consumidores i usuaris o usuàries. 
  
  
Secció 1: Venda i consum de begudes alcohòliques.  
  
Article 35. Normes de Conducta.  
  
1. És prohibida la venda, el subministrament i el consum de begudes alcohòliques: 
  
a) A menors de 18 anys. 
  
b) A la via i als espais públics, especialment en parcs i jardins, llevat dels espais 
expressament reservats per a aquesta finalitat, com terrasses i vetlladors, o en dies de fira, 
festes patronals o similars, llevat de les autoritzacions que es puguin atorgar en casos 
puntuals  o quan puguin causar molèsties a les persones que utilitzen l'espai públic i als 
veïns. 
  
c) Als transports públics, llevat de les autoritzacions que es puguin atorgar en casos 
puntuals. 
  
d) Als centres sanitaris, educatius, locals i centres per a nens i joves, inclosos els d'atenció 
social i altres establiments similars, ja siguin públics o privats, dins els horaris de la seva 
activitat ordinària. 
  
e) A partir de les 23 hores a totes les activitats (botigues de conveniència, gasolineres...), a 
excepció dels establiments regulats a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació 
administrativa sobre els espectacles públics i les activitats recreatives. 
  
2. En el edificis municipals es vetllarà pel compliment estricte del previst en els apartats 
anteriors. 
  
3. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o tutors o tutores o 
guardadors o guardadores per les accions dels menors d'edat que depenguin d'ells, aquells 
seran també responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors 
d'edat, sempre que, per la seva part, consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple 
inobservança. 
  
4. Tot recipient de beguda ha de ser dipositat en els contenidors corresponents i, en el seu 
cas, en les papereres situades a l'espai públic. Queda prohibit llençar al terra o dipositar a la 
via pública recipients de begudes com ara llaunes, ampolles, vasos, o qualsevol altre 
objecte. 
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5. En tot cas, la venda, el subministrament i el consum de begudes alcohòliques haurà de 
respectar la normativa establerta per la legislació vigent, relativa a la prevenció i assistència 
en matèria de substàncies que puguin generar dependència. 
  
   
Article 36. Règim de sancions.  
  
1. La realització de la conducta descrita en l'apartat 4 de l'article precedent serà constitutiva 
d'infracció lleu, i es sancionarà amb multa de fins a 750. 
  
2. La realització de les conductes descrites a l'apartat,1 de l'article precedent, seran  
constitutives d'infracció greu , i es sancionarà amb multa de 750,01€ a 1500 €, tret que els 
fets siguin constitutius d'una infracció molt greu, que es sancionarà amb una multa des 
1500,01 € a 3000 €. 
  
3. El règim d’infraccions i sancions serà d’aplicació en tot allò que no contradigui el règim 
d’infraccions i sancions contemplat en la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i 
assistència en matèria de substàncies que puguin generar dependència, ni en la normativa 
de protecció de la salut. 
  
  
Article 37. Intervencions específiques.  
  
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i 
intervindran cautelarment  les begudes, els envasos o  els  altres elements  objecte  de les  
prohibicions, així  com  els  materials  o  els  mitjans  emprats. Les begudes alcohòliques i 
els aliments intervinguts podran ser destruïts immediatament per raons higiènic sanitàries. 
  
2. Tractant-se les persones infractores de menors, es procedirà a avisar els pares i es 
practicaran les diligències necessàries per comprovar si hi consta dol, culpa o negligència 
tot incloent-hi la simple inobservança. 
  
3. Per garantir la salut de les persones afectades, així com per evitar molèsties greus als 
ciutadans i ciutadanes, els agents de l'autoritat, quan s'escaigui, podran acompanyar les 
persones en estat d'embriaguesa als serveis de salut o d'atenció social corresponents. 
 
  
Secció 2.   Consum de  drogues, estupefaents o subs tancies psicotròpiques.  
  
  
Article 38. Normes de Conducta.  
  
1. És prohibit el consum, o la tinença de drogues, estupefaents o substàncies psicòtropes 
declarades il·legals per la legislació vigent, tot i que no constitueixin infracció penal: 
  
a) A les vies, espais, establiments o transports públics i als edificis municipals. 
 
b) Als centres sanitaris, educatius, locals i centres per a infants i joves i altres establiments 
similars, ja siguin públics o privats. 
  
2. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o tutors o tutores o 
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guardadors o guardadores per les accions dels menors d'edat que depenguin d'ells, aquells 
seran també responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors 
d'edat, sempre que, per la seva part, consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple 
inobservança. 
  
3. És prohibit també l'abandonament al carrer dels estris o instruments utilitzats per al 
consum de substàncies descrites en el paràgraf anterior. 
  
4. Els organitzadors d'espectacles o els titulars d'establiments que permetin, tolerin o 
promoguin el consum i el tràfic de drogues, estupefaents o substàncies psicòtropes 
declarades il·legals per la legislació vigent, seran responsables, si escau, d'infracció 
administrativa, amb independència de que les seves actuacions constitueixin una infracció 
penal. 
  
  
Article 39. Règim de sancions.  
  
1. La realització de les conductes descrites en l'article 38.1 i 3, seran  constitutives 
d'infracció greu, i es sancionarà amb multa de 750,01 € a 1500 €.  
 
2. La conducta descrita en l'article 38.4 serà considerada com a infracció molt greu i serà 
sancionada amb una multa de 1500,01 € a 3000 € . 
  
3. El règim d’infraccions i sancions serà d’aplicació en tot allò que no contradigui la 
normativa específica en aquesta matèria segons l’àmbit competencial de l’Administració 
general de l’Estat o la Generalitat de Catalunya. 
  
  
Article 40. Intervencions específiques.  
  
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i 
intervindran cautelarment les drogues,estupefaents,substàncies psicòtropes, així com els 
materials o els mitjans emprats. Els agents de l'autoritat portaran a analitzar les substàncies 
esmentades. 
  
2. Tractant-se les persones infractores de menors, es procedirà a avisar els pares  i  es 
practicaran les diligències necessàries per comprovar si hi concorren per la seva part, dol, 
culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança, a l'objecte de procedir, també, a 
la seva denúncia. 
  
3. Per garantir la salut de les persones afectades, així com per evitar molèsties greus als 
ciutadans i ciutadanes, els agents de l'autoritat, quan s'escaigui, podran acompanyar les 
persones sota els efectes  de drogues a altres substàncies  als serveis de salut o d'atenció 
social corresponents. 
  
  
CAPÍTOL SISÈ. ÚS IMPROPI DE L'ESPAI PÚBLIC  
 
  
Article 41. Fonaments de la regulació.  
  
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la garantia d'un ús racional i 
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ordenat de l'espai públic i els seus elements, a més, si s'escau, de la salvaguarda de la 
salubritat, la protecció de la seguretat i el patrimoni municipal. 
  
  
Article 42. Normes de conducta.  
  
1. Resta prohibit fer un ús impropi dels espais públics i els seus elements, de manera que 
impedeixi o dificulti la utilització o el gaudi per la resta d'usuaris. 
  
2. No són permesos els següents usos impropis dels espais públics i dels seus elements:  
   
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 en ells instal·lats, o en tendes de campanya, 
vehicles, autocaravanes o caravanes, llevat d'autoritzacions per a llocs concrets. No és 
permès tampoc el dormir de dia o de nit en aquests espais. 
  
b) Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals estan destinats. 
 
  
Article 43. Règim de sancions.  
  
La realització de les conductes descrites a l'article precedent és constitutiva d'infracció lleu, 
que es sancionarà amb multa de fins a 750 euros. 
  
  
Article 44. Intervencions específiques.  
  
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat i la Brigada 
municipal retiraran i intervindran cautelarment els materials i els mitjans emprats. 
  
2. En els supòsits previstos a l'article 42.2.a) en relació amb caravanes i autocaravanes, els 
serveis municipals i els agents de l'autoritat informaran dels llocs municipals habilitats, si 
existeixen, per a l'estacionament d'aquests vehicles. 
  
3. Quan es tracti de l'acampada amb autocaravanes, caravanes o qualsevol altre tipus de 
vehicle, descrita a l'apartat 42.2.a) 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. 
  
  
CAPÍTOL SETÈ.  ACTITUDS VANDÀLIQUES EN L'ÚS DEL MOB ILIARI URBÀ. 
DETERIORAMENT DE L'ESPAI URBÀ.  
  
  
Article 45. Fonaments de la regulació.  
  
Les conductes tipificades com a infracció en aquest capítol tenen la finalitat de  protegir l'ús 
racional de l'espai públic, el respecte a les persones i béns, la seguretat, la salut i integritat 
física de les persones o el patrimoni municipal. 
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Article 46. Normes de conducta.  
  
1. Són prohibides les conductes vandàliques, agressives o negligents en l'ús del mobiliari 
urbà que generin situacions de risc o perill per a la salut i la integritat física de les persones 
o els béns. 
  
2. Resten prohibits els actes de deteriorament greu, com ara destrosses dels espais públics 
o les seves instal·lacions o elements, siguin mobles o immobles, no derivats de les 
alteracions de la seguretat ciutadana contemplades a l'apartat 1 anterior. 
  
3. Els organitzadors d'actes públics de naturalesa cultural, lúdica, festiva, esportiva o de 
qualsevol altra índole, vetllaran perquè no es produeixin, durant la seva celebració, les 
conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol d'aquests actes es 
realitzen les esmentades conductes els seus organitzadors ho hauran de comunicar 
immediatament als agents de l'autoritat. 
  
4. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o tutors o tutores o 
guardadors o guardadores per les accions dels menors d'edat que depenguin d'ells, aquells 
seran també responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors 
d'edat, sempre que, per la seva part, consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple 
inobservança. 
  
  
Article 47. Règim de sancions.  
  
1. Sens perjudici de la legislació penal i de protecció de la seguretat ciutadana, les 
conductes descrites a l'apartat 1 de l'article precedent són constitutives d'infracció molt greu, 
i seran sancionades amb multa de 1.500,01 a 3.000 euros. 
  
2. Sens perjudici de la legislació penal i local, els actes de deteriorament descrits a l'apartat 
2 de l'article precedent són constitutius d'infracció greu, i es sancionaran amb multa de 
750,01 a 1.500 euros. 
  
3. Independentment del procediment sancionador que es trameti, l’Ajuntament podrà 
reclamar en via judicial, la indemnització que correspongui pels danys causats. 
  
  
Article 48. Intervencions específiques.  
  
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, si és el cas els agents de l'autoritat 
retiraran i intervindran cautelarment els materials, el gènere, o els mitjans emprats. 
  
2. Tractant-se la persona infractora d'un menor, es practicaran les diligències necessàries 
per comprovar si hi concorren indiciàriament les circumstàncies previstes en l'apartat 4 de 
l'article 76, a l'objecte de procedir, també, a la seva denúncia. 
  
  
CAPÍTOL VUITÈ. ALTRES CONDUCTES QUE PERTORBEN LA CO NVIVÈNCIA 
CIUTADANA 
 
  
Article 49.- Fonaments de la regulació.  
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És fonament de la present normativa protegir el correcte ús dels parcs i jardins, els parcs 
forestals, les plantacions i els espais verds privats. 
  
Article 50. Normes de Conducta.  És prohibit qualsevol acte que pugui danyar, enlletgir o 
embrutar la via o els espais d'ús públic, així com els elements que contenen, per la qual 
cosa s'hauran de respectar les zones verdes, l'arbrat, les plantacions de tota mena i les 
instal·lacions complementàries com escultures, fonts, instal·lacions d'enllumenat i de joc, 
tanques, papereres i resta de mobiliari urbà, així com altres elements destinats a 
l'embelliment o utilitat dels espais públics. 
  
2. És especialment prohibit: 
  
 
2.1. Llevat de les zones de gespa expressament autoritzades, es prohibeix trepitjar els 
talussos, els parterres i les plantacions i maltractar les plantes i flors. 
  
2.2. Pujar als arbres, sacsejar-los, trencar les branques i fulles i gravar o raspar l'escorça. 
  
2.3. Talar arbres o realitzar qualsevol actuació que condueixi al dany o a la mort de 
qualsevol arbre o arbust. 
  
2.4. Utilitzar l'arbrat per clavar-hi cartells. 
  
2.5. Abocar tota mena de líquids, malgrat que no siguin perjudicials, en les proximitats dels 
arbres i en els escossells. 
  
2.6. Abocar restes de poda a la via pública, procedents de finques privades, fins a 4m3,  no 
dipositades la nit abans del dia assignat de recollida, a la porta del domicili, o quan 
excedeixin els 4m3 
  
2.7 Abandonar mobles a la via pública, no dipositats la nit abans del dia assignat de 
recollida, a la porta del domicili. 
  
2.8. Llençar tot tipus d’escombraries, runes o residus i especialment en les proximitats dels 
arbres i dels seus escossells. 
  
2.9. Extreure molsa, matolls, pedres, sorra, plantes o productes anàlegs en les proximitats 
dels arbres i en els escossells. 
  
2.10. Malmenar o sostreure elements de jardineria. 
  
2.11 Causar qualsevol mena de dany a l'arbrat, plantacions i vegetació natural. 
  
2.12. Arrencar flors, fruits i plantes. 
  
2.13. Caçar i matar ocells o altres animals i dur a terme activitats que perjudiquin la fauna 
en general. 
  
2.14. Llençar papers o deixalles fora de les papereres i escombraries fora dels contenidors, 
embrutar l'espai de qualsevol altra manera o abandonar deixalles i/o residus de qualsevol 
mena. 
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2.15. Encendre o mantenir foc encès. 
  
2.16. Si es tracta d'un espai tancat sotmès a regulació d'obertura i tancament, romandre-hi 
fora de l'horari especialment autoritzat. 
 
2.17. Banyar-se, rentar-se en les fonts, els estanys o altres espais aquàtics, no autoritzats 
expressament, així com rentar objectes i vehicles i llençar a l'interior d'aquests espais 
aquàtics qualsevol matèria líquida o sòlida. 
  
 
2.18. Arreplegar una quantitat excessiva d'aigua dels espais aquàtics per dirigir-la a un ús 
privat, sempre que no estigui justificat per tall de subministrament o similar. 
  
2.19. Ocupar, per fer àpats, espais fora dels degudament indicats com a zones de pícnic. 
  
2.20. Circular en qualsevol vehicle de motor per llocs destinats a vianants o pels parterres, 
així com saltar per sobre d'arbusts o altres instal·lacions. 
  
2.21. Qualsevol altre acte o fet que estigui directament relacionat amb els anteriors. 
  
3. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o tutors o tutores o 
guardadors o guardadores per les accions dels menors d'edat que depenguin d'ells, aquells 
seran també responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors 
d'edat, sempre que , per la seva part, consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple 
inobservança. 
  
  
Article 51. Règim de sancions.  
  
1. La realització de la conducta descrita en l'apartat 1 i 2 de l'article precedent serà 
constitutiva d'infracció lleu, i es sancionarà amb multa de fins a 750 €. 
  
2. Tractant-se la persona infractora d'un menor, es practicaran les diligències necessàries 
per comprovar si hi concorren indiciàriament les circumstàncies previstes en l'apartat 3 de 
l'article 84, a l'objecte de procedir, també, a la seva denúncia. 
  
3. Independentment del procediment sancionador que es trameti, l’Ajuntament podrà 
reclamar en via judicial, la indemnització que correspongui pels danys causats. 
  
  
Article 52. Intervencions específiques.  
  
En els supòsits recollits en els articles anteriors, si és el cas els agents de l'autoritat 
retiraran i intervindran cautelarment els materials, el gènere, o els mitjans emprats. 
  
  
 
TÍTOL III. DISPOSICIONS COMUNS SOBRE RÈGIM SANCIONA DOR I ALTRES 
MESURES D'APLICACIÓ.  
 
  



 
 

 
Plaça de la Vila, 1 – Tel. 93 685 80 00 – Fax 93 68 5 80 19 – 08980 Sant Feliu de Llobregat 

             ajuntament@santfeliu.org  

22 

CAPÍTOL PRIMER. RÈGIM SANCIONADOR  
 
  
Article 53.  Infraccions.  
 
 
1. L'incompliment de les disposicions que conté l'ordenança constitueix infracció 
administrativa i la vulneració de les prohibicions que s'hi estableixen. Les infraccions que 
disposa l'ordenança es qualificaran de molt greus, greus o lleus. 
  
2. No obstant, les infraccions tipificades en els articles següents seran d'aplicació en defecte 
de regulació per la legislació sectorial corresponent. 
  
   
Article 54. Graduació de les sancions.  
  
1. La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es guiaran per l'aplicació 
del principi de proporcionalitat i, en tot cas, es tindran en compte els criteris de graduació 
següents: 
  
a) La gravetat de la infracció. 
  
b) L'existència d'intencionalitat. 
  
c) La naturalesa dels perjudicis causats. 
  
d) La reincidència. 
  
e) La reiteració. 
  
f) La capacitat econòmica de la persona infractora. 
  
2. S'entén que hi ha reincidència quan s'ha comès en el termini d'un any més d'una infracció 
d'aquesta Ordenança i ha estat declarat per resolució ferma. Hi ha reiteració quan la 
persona responsable ja ha estat sancionada per infraccions d'aquesta Ordenança o quan 
s'estan instruint altres procediments sancionadors per infraccions d'aquesta Ordenança 
  
3. En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que, en tot cas, el compliment 
de la sanció no resulti més beneficiosa per a la persona infractora que l'incompliment de les 
normes infringides. 
  
4. Quan, segons el previst en la present Ordenança, s'imposin sancions no pecuniàries, 
siguin alternatives o obligatòries, la determinació del seu contingut  i dura- 
da es farà, també, tenint en compte el principi de proporcionalitat i els criteris enunciats en 
els paràgrafs anteriors. 
  
  
Article 55. Responsabilitat de les infraccions.  
  
En el cas que, una vegada practicades les diligències d'investigació oportuna adreçades a 
individualitzar la persona o persones infractores, no sigui possible determinar el grau de 
participació dels diversos subjectes que hagin intervingut en la comissió de la infracció, la 
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responsabilitat serà solidària. 
  
  
Article 56. Concurrència de sancions.  
  
1. Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi hagi 
relació de causa a efecte, s'imposarà només la sanció que resulti més elevada. 
 
2. Quan no es doni la relació de causa a efecte a la que es refereix l'apartat anterior, als 
responsables de dues o més infraccions se'ls imposaran les sancions corresponents a 
cadascuna de les infraccions comeses llevat que s'apreciï identitat de subjectes, fets i 
fonaments. En aquest darrer supòsit s'aplicarà el règim que sancioni amb major intensitat, 
gravetat o severitat la conducta de la que es tracti. 
  
   
Article 57. Destinació de les multes imposades.  
  
L'import dels ingressos de l'Ajuntament en virtut de les sancions imposades es podrà 
destinar a millorar, en les seves diverses formes i a través de diversos programes, l'espai 
urbà com a lloc de trobada i convivència. 
  
  
Article 58. Rebaixa de la sanció si es paga de mane ra immediata.  
  
1. Les persones denunciades poden assumir la seva responsabilitat mitjançant el pagament 
de les sancions de multa, amb una reducció del 50 per cent de l'import de la sanció, si el 
pagament es fa efectiu abans de l'inici del procediment sancionador. 
  
2. Els presumptes infractors poden reconèixer la seva responsabilitat mitjançant el 
pagament de les sancions de multa amb una reducció del trenta per cent de l'import de la 
sanció en la proposta de resolució. El procediment, tràmits i les reduccions previstes en els 
dos apartats anteriors, no s'aplicarà respecte a les infraccions previstes en els articles 46 al 
50 inclosos de la present ordenança. 
  
3. El pagament de l'import de la sanció de multa comportarà la terminació del procediment, 
sens perjudici de presentar els recursos procedents. 
 
4. L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, podrà implantar un sistema de cobrament 
anticipat i immediat de multes i mesures provisionals amb les rebaixes pertinents a través 
d'un sistema automatitzat o de dispositius específics, sens perjudici que, en tot cas, el 
pagament pugui fer-se efectiu a través de les entitats financeres prèviament concertades. 
  
  
Article 59. Substitució de les multes i reparació d els danys per treballs en benefici de 
la comunitat.  
  
1. L'Ajuntament podrà substituir la tramitació del procediment sancionador o en el seu cas 
l’execució de la sanció de multa, per mesures alternatives a la sanció que incideixin en els 
valors de tolerància, convivència, civisme i respecte per les normes i per l’espai públic, com 
per exemple,  per sessions formatives, participació en activitats cíviques o  altres  tipus de 
treballs per la  comunitat. En  cas  de  no  assistència  a  les sessions formatives, procedirà 
imposar la corresponent sanció, en funció de la tipificació de la infracció comesa. 
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2. La participació en les sessions formatives, en activitats cíviques o la realització de treballs 
en benefici de la comunitat, seran adoptades amb el consentiment previ de l'interessat com 
a alternatives a les sancions d'ordre pecuniari, llevat que la llei imposés el seu caràcter 
obligatori. 
  
3. L'Ajuntament també pot substituir, en la resolució o posteriorment, la reparació 
econòmica dels danys i els perjudicis causats als béns de domini públic municipal per altres 
reparacions equivalents en espècie consistents en l'assistència a sessions formatives, 
participació en activitats cíviques o altres tipus de treballs per la comunitat, sempre que hi 
hagi consentiment previ dels interessats, tret que la llei imposés el seu caràcter obligatori.  
  
En el cas que es produeixi aquesta substitució, l'Ajuntament haurà de reparar els danys 
causats llevat que el treball que realitzi la persona sancionada consisteixi precisament en la 
reparació del dany produït. 
  
  
Article 60. Apreciació de delicte o falta.  
  
1. Quan les conductes a que es refereix aquesta Ordenança poguessin constituir infracció 
penal, es remetran al Ministeri Fiscal o a l'autoritat judicial que correspongui els antecedents 
necessaris de les actuacions practicades. 
  
2. En el cas d'identitat de subjecte, fet i fonament de les conductes il·lícites, la incoació d'un 
procés penal no impedirà la tramitació d'expedients sancionadors pels mateixos fets, però la 
resolució definitiva de l'expedient només podrà produir-se quan sigui ferma la resolució 
recaiguda en l'àmbit penal, restant fins aleshores interromput el termini de prescripció. Els 
fets declarats provats en via judicial vincularan l'autoritat competent per imposar la sanció 
administrativa. 
 
3. La condemna o l'absolució penal dels fets no impedirà la sanció administrativa, si 
s'aprecia diversitat de fonament. 
  
4. Les mesures provisionals adoptades en el sí del procediment administratiu sancionador 
abans de la intervenció judicial podran mantenir-se en vigor mentre no recaigui 
pronunciament exprés al respecte de les autoritats judicials, sense perjudici dels recursos 
que pugui interposar el presumpte infractor sobre l'establiment o vigència de les 
esmentades mesures provisionals. 
  
  
Article 61. Competència i normativa.  
  
El procediment sancionador aplicable serà el que estableix la Llei 30/1992 de 26 de 
novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú; el Decret de la Generalitat de Catalunya 278/1993, de 9 de novembre, 
sobre el procediment sancionador d'aplicació en els àmbits de competència de la 
Generalitat, i el Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del 
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora en els àmbits materials de 
competència de l’Estat. 
  
Les infraccions seran sancionades per l'Alcalde. No obstant això, l'Alcalde en compliment de 
les prescripcions legals corresponents, podrà delegar la seva competència sancionadora en 
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altres òrgans municipals. Així mateix, la competència sancionadora podrà ser objecte de 
delegació en l'òrgan al qual per desconcentració, se li atribueix competència per raó de la 
matèria. 
  
  
Article 62. Prescripció de les infraccions  i sanci ons. 
  
1. Les infraccions i sancions recollides a l'Ordenança que no tinguin un termini específic de 
prescripció de conformitat amb la legislació sectorial prescriuran en els terminis establerts 
en la normativa general de procediment administratiu; és a dir les infraccions molt greus 
prescriuran en el termini de 3 anys, les greus en 2 anys i les lleus en 6 mesos a comptar 
des de la data de comissió de la infracció. 
  
2. Les sancions prescriuran de la manera següent: les sancions per infracció molt greu, en 
el termini de 3 anys, les greus en el termini  de 2 anys i les lleus  en  el  termini  d'un  any  a  
comptar des de la data en què la resolució que imposa la sanció sigui definitiva. 
  
3. Interromp la prescripció de les infraccions la iniciació, amb coneixement de la persona 
interessada, del procediment sancionador. 
 
4. Interromp la prescripció de les sancions la iniciació amb coneixement de la persona 
interessada, del procediment d'execució. 
  
 
 
CAPÍTOL SEGON. REPARACIÓ DE DANYS  
 
  
Article 63. Reparació de danys.  
  
1. La imposició de les sancions que corresponguin per l'incompliment d'aquesta Ordenança 
no exonera la persona infractora de l'obligació de reparar els danys o perjudicis causats, 
llevat que aquesta es substitueixi per treballs en benefici de la comunitat, d'acord amb 
l'article 59 de la present ordenança. 
  
2. Als efectes de l'establer a l'apartat anterior, quan s'escaigui, l'Administració municipal 
tramitarà per la via d'execució subsidiària l'obligació de rescabalament que procedeixi. 
  
 
  
CAPÍTOL TERCER. MESURES DE POLICIA ADMINISTRATIVA  
 
  
Article 64. Ordres singulars de l'Alcalde per a l'a plicació de l'Ordenança.  
  
1. L'Alcalde o Alcaldessa pot dictar les ordres singulars o nominatives i les disposicions 
especials que s'escaiguin sobre capteniment de la via pública o el comportament dels 
ciutadans i ciutadanes, per tal de fer complir la normativa en matèria de convivència 
ciutadana i de civisme. 
  
2. L'incompliment de les ordres, disposicions o requeriments a què s'ha fet esment en els 
apartats 1  d'aquest article serà sancionat en els termes previstos en aquesta Ordenança,  i 
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demés normativa d'aplicació, sense perjudici que es pugui iniciar procediment penal per 
causa de desobediència. 
  
  
CAPÍTOL QUART. MESURES DE POLICIA ADMINISTRATIVA DI RECTA 
 
  
Article 65. Mesures de policia administrativa direc ta. 
  
1. Els agents de l'autoritat exigiran en tot moment el compliment immediat de les 
disposicions previstes en aquesta Ordenança, i, sens perjudici de procedir a denunciar 
aquelles conductes antijurídiques, podran requerir verbalment a les persones que no 
respectin les normes a cessar en la seva actitud o comportament, advertint-los que en cas 
de resistència poden incórrer en responsabilitat criminal per desobediència. La seva 
actuació vindrà determinada pels principis que orienten l’aplicació d’aquesta Ordenança, 
tenint com a finalitat l’establiment dels valors de convivència, tolerància, civisme i respecte a 
les normes i per l’espai públic, que presideixen l’actuació municipal, havent de ponderar 
l’actuació més adequada per assolir el compliment d’aquests valors. 
 
2. Quan la infracció comesa provoqui, a més d'una pertorbació de la convivència ciutadana i 
el civisme, un deteriorament de l'espai públic es requerirà al seu causant que procedeixi a la 
seva reparació, restauració neteja immediates, quan sigui possible. 
  
3. En cas de resistència a aquests requeriments, i sens perjudici del que es disposa a 
l'apartat 1 d'aquest article, les persones infractores podran ser desallotjades, complint en tot 
cas amb el principi de proporcionalitat. 
  
4. A efectes de poder incoar el corresponent procediment sancionador, els agents de 
l'autoritat requeriran a la persona presumptament responsable que s'identifiqui. 
  
De no aconseguir-ne la identificació per qualsevol mitjà de la persona que ha comès una 
infracció, els agents de l'autoritat, podran requerir-la perquè, a l'objecte d'iniciar l'expedient 
sancionador de la infracció comesa, els acompanyi a dependències pròximes que comptin 
amb mitjans adequats per realitzar les diligències d'identificació, aquests únics efectes i pel 
temps imprescindible, informant la persona infractora dels motius del requeriment 
d'acompanyament. 
  
5. En tot cas, i al marge de la sanció que correspongui imposar per la infracció de les 
normes que hagin originat la intervenció o el requeriment dels agents de l'autoritat, les 
conductes obstruccionistes seran sancionades,  tret que el fet sigui constitutiu de 
responsabilitat criminal, en el qual cas es passarà el tant de culpa al Ministeri Fiscal. 
  
  
Article 66. Mesures provisionals.  
  
1. Iniciat l'expedient sancionador, mitjançant acord motivat, es podran adoptar les mesures 
provisionals imprescindibles per al normal desenvolupament del procediment, per evitar la 
comissió de noves infraccions o per assegurar el compliment de la sanció que pogués 
imposar-se. Aquestes mesures podran consistir en qualsevol de les previstes en la 
normativa general i sectorial aplicable en cada cas, i hauran de ser proporcionades a la 
naturalesa i la gravetat de la infracció. 
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2. Quan la Llei així ho prevegi, les mesures provisionals es podran adoptar també amb 
anterioritat a la iniciació de l'expedient sancionador. 
  
  
Article 67. Comisos.  
  
1. A més dels supòsits en que així es preveu expressament en aquesta Ordenança, els 
agents de l'autoritat podran, en tot cas, comissar els estris i el gènere objecte de la infracció 
o que serviren, directa o indirectament, per a la comissió d'aquella, així com els diners, fruits 
o productes obtinguts amb l'activitat infractora, els quals quedaran sota la custòdia 
municipal mentre sigui necessari per a la tramitació del procediment sancionador o, a 
manca d'aquest, mentre perdurin les circumstàncies que varen motivar el comís. 
 
2. Les despeses ocasionades pel comís seran a càrrec del causant de les circumstàncies 
que l'han determinat. 
  
3. Si es tracta de béns fungibles, hom els destruirà o els donarà la destinació que sigui 
adient. Els objectes comissats es dipositaran a disposició de l'òrgan sancionador competent 
per a la resolució de l'expedient. Una vegada dictada resolució ferma i transcorreguts un 
mes sense que el titular hagi recuperat l'objecte, es procedirà a la seva destrucció o els 
lliurarà gratuïtament a entitats sense afany de lucre amb finalitats socials. 
   
  
CAPÍTOL CINQUÈ. MESURES D'EXECUCIÓ FORÇOSA 
  
 
Article 68. Multes coercitives.  
 
Per a l'execució forçosa de les resolucions, l'Ajuntament podrà imposar multes coercitives, 
d'acord amb el que disposa la legislació sectorial i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, les 
quals en cap cas superaran els límits màxims previstos com a sanció, per a la presumpta 
infracció que pogués correspondre, i un cop que prèviament s’hagués efectuat com a mínim 
dos requeriments per instar al compliment de l’ordre administrativa donada. 
  
  
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
  
Única . Els expedients incoats per infraccions comeses abans de l'entrada en vigor 
d'aquesta Ordenança es regiran, pel règim sancionador vigent en el moment de la comissió 
de la infracció, llevat que la regulació continguda en aquesta Ordenança sigui més 
beneficiosa. 
  
  
DISPOSICIONS ADDICIONALS. 
 
  
Primera . Les prescripcions d’aquesta Ordenança s’aplicaran de forma preferent excepte en 
els casos en què hi hagi contradicció amb normes de rang superior. Els extrems no 
previstos en aquesta Ordenança es regiran per la normativa sectorial reguladora, aprovada 
per l’administració que tingui atribuït el títol competencial. 
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Segona . S'aplicarà el procediment abreujat pel tràmit del procediment sancionador en totes 
aquelles infraccions que siguin qualificades de lleus. En aquest tràmit es tindrà en compte 
de forma preferent la simplificació i unificació de tràmits, l'audiència de les persones 
infractores, així com la seva voluntat de reparació o esmena. 
 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. 
 
Amb l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, queden derogats els preceptes de les 
Ordenances municipals vigents en tant en quant s'oposin a aquesta. 
  
  
DISPOSICIÓ FINAL - Entrada en vigor  
  
Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, i transcorreguts 15 dies hàbils des de la seva recepció per 
l’Administració de l’Estat i la Generalitat de Catalunya, per haver-ne dut a terme l’aprovació 
definitiva pel ple municipal, d’acord amb la  tramitació  de  l’expedient amb el procediment 
previst a l’art. 178 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i a les previsions contingudes a l’art. 70.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local. 
  
  
Sant Feliu de Llobregat, juny de 2010. 
 
  
L’Alcalde, 
  
  
  
  
Juan Antonio Vázquez Cortado. 
  
 


