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Ordenança de mesures per fomentar
la convivència a l’espai públic

Segons especifica l’article 23:

1. la col·locació de cartells , tanques,  rètols, pancartes, 
adhesius o d’altres productes publicitaris s’ha de 
col·locar únicament en els llocs expressament habilitats 
per l’Ajuntament.

2. Queda prohibida la seva col·locació en qualsevol espai 
públic o element del paisatge i el mobiliari urbà o 
natural sense autorització expressa de l’Ajuntament. 
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Exemples de males pràctiques objectes de sanció
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Exemples de males pràctiques objectes de sanció 



Infringir l’ordenança  
suposa una sanció entre 

750,01 a 1.500€.
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Exemples de bones pràctiques  
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 Primer de tot, valorar si cal cartelleria o bé és millor produir  tríptics o 
flyers per deixar en els equipaments i/o comerços. 

 Pensar que el cartell, malgrat sigui molt vistós sempre és un element que 
contamina visualment la via pública, encara que estigui normativament 
ben col·locat.

 Si  finalment es considera necessària la cartelleria al carrer, el que és 
normatiu és enganxar –lo en la llinda de les porteries o comerços, si així 
ho autoritzen els propietaris, mai a les parets exteriors. No cal posar-ne 
un a cada porteria,  és igual d’efectiu enganxar-ne a una de cada tres.

 Per tal de garantir que el cartell queda ben situat dins del marc 
arquitectònic de la llinda s’aconsella utilitzar els formats DINA4 (vertical o 
apaïsat) o el cartell del format 21x42 cm .

Si vull fer una enganxada de cartells, com ho 
haig de fer perquè no infringeixi l’ordenança?
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De quines altres alternatives disposo que 
embrutin menys i siguin igual d’efectives?

1. Els displays dels comerços de l’Eix Comercial Sant Andreu.

2. Els panells informatius dels centres cívics i equipaments, si la direcció del 
centre considera oportuna la seva difusió.

3. La web i xarxes socials municipal, si es tracta d’una activitat que es 
considera de prou interès per ser difosa a tot el districte.

4. Les webs i xarxes socials pròpies de cada entitats. Fer una bona xarxa de 
persones interessades en rebre informació de primera sobre totes les 
activitats que es generen, és la millor manera d’assegurar que arriben al 
nostre públic objectiu.



9

Com haig de posar el logo del Districte si 
l’Ajuntament col·labora amb la meva activitat? 

Si es tracta d’una col·laboració, ja sigui subvenció o infraestructura, cal afegir

la següent pastilla situada a la part inferior i dreta del cartell,  amb la frase:

Amb la col·laboració:
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Quines obligacions tinc amb el veïnat quan 
organitzo un acte a la via pública?

Quan es fan activitats a la via pública que
requereixin talls de carrers que puguin afectar a
sortides d’aparcaments i circulació de vehicles,
l’entitat organitzadora té l’obligació d’enganxar
un avís d’escala que proporciona la direcció de
territori del Districte anunciant el dia, l’hora i
l’afectació de carrers
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Contacte del departament de Comunicació 
del Districte de Sant Andreu

 Per qualsevol dubte o consulta, o bé per fer-nos arribar els 

anuncis de les vostres activitats, cal posar-se en contacte amb el 

departament de comunicació del districte.

 El telèfon de contacte és el 93.291.69.35 

 Les persones que hi treballem som:

Sira Garcia, cap de comunicació sgarciab@bcn.cat

Pere Meroño, tècnic de comunicació pmeroño@bcn.cat

Anna Mesa, administrativa amesa@bcn.cat
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