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ACORD SOBRE PROPAGANDA I ACTES ELECTORALS PER A LES 
ELECCIONS EUROPEES DEL 25 DE MAIG DE 2014 
 

1. SUPORTS PER A LA PROPAGANDA ELECTORAL 

Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General. 

Article 55  
1. Els ajuntaments tenen l’obligació de reservar llocs especials gratuïts per col·locar-hi cartells i, si 
s’escau, pancartes i cartells penjats a pals o fanals pel sistema anomenat de banderoles. La 
propaganda a través de les pancartes i banderoles només pot col·locar-se en els llocs que els 
ajuntaments reserven com a gratuïts. 

2. A banda dels llocs especials gratuïts indicats en l’apartat anterior, els partits, les coalicions, les 
federacions i les candidatures només poden col·locar cartells i altres formes de propaganda 
electoral en els espais comercials autoritzats 
 
Article 56 
La distribució dels llocs autoritzats es fa atenent al número total de vots que va obtenir cada partit, 
federació o coalició en les anteriors eleccions equivalents en la mateixa circunscripció, atribuint-se 
segons les preferències dels partits, federacions o coalicions amb major nombre de vots...  

 
1.1.- Pancartes 
 
1.1.1.- No es permet col·locar pancartes a fanals ni a mobiliari urbà diferents dels punts 
habilitats per aquesta finalitat, els quals disposen d’anelles per facilitar la seva col·locació. 
Aquests suports es troben ubicats en els punts següents: 
 
PARADOR (Creu/Rambla) 
INDÚSTRIA (Av.Indústria/S.Espriu) 
JOVENÍVOLS (M.Reverter/C.Mercader) 
BONAVISTA (Catalunya/Major) 
RAMBLA (Rambla/Major) 
CANIGÓ (Canigó/Creu del Padró) 
 
La mida standar és de 5 x 1. En cap cas la pancarta  pot superar l’alçada d’1 metre. 
S’adjunta document per facilitar la distribució dels espais (ANNEX 1). 
 
1.1.2.- l’Ajuntament reserva 4 espais per a la difusió d’activitat ordinària de l’Ajuntament i 
les entitats del municipi: 1 Parador, 1 Indústria, 1 Jovenívols i 1 Canigó (seran els espais 
més elevats de cada punt) 
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1.2.- Fanals reservats per a banderols i cartells   
 
1.2.1.- S’han de col·locar respectant la proposta acordada per les formacions polítiques, 
segons document adjunt (ANNEX 2) 
 
1.2.2.- Cada formació té assignats uns trams de carrer. En els fanals dels trams de carrer que 
li corresponen a una formació política no s’hi podrà penjar propaganda electoral de cap altra 
formació. Tampoc en el cas que la formació que té assignat el tram de carrer decideixi, 
finalment, no penjar-hi banderoles ni cartells. 
 
1.2.3.- El nombre de banderoles autoritzat per fanal és de 2 unitats alineades o de 2 cartells 
contraposats. Els cartells estaran agafats únicament amb brides de plàstic 
 
1.2.4.- S’han de col·locar de forma que no tapin cartells informatius instal·lats a la via 
pública o senyals de tràfic i/o dificultin la visibilitat. Els suports hauran de col·locar-se, com 
a mínim, a 2 metres d’alçada. 
 
 
1.3.- Cartells lliures al voltant d’equipaments públics 
 
Els partits i coalicions podran col·locar, amb brides de plàstic, fins a un màxim de 50 
cartells, de mides estandard, als fanals que hi ha al voltant dels diferents equipaments 
públics. Per donar cobertura a tot el territori es podran col·locar cartells, també, a la pl. 
Monfalcone, al Parc de Basses de Sant Pere i al Carrer de Rosa de Luxemburg (Mas Lluí) 
 
1.3.1.- Es limita la instal·lació de cartells a un màxim de 2, contraposats, per fanal. Els 
suports hauran de col·locar-se, com a mínim, a 2 metres d’alçada. 

 
 

1.4.- Panells per a la col·locació gratuïta de propaganda electoral (1,65 x 3 m) 
 
Tenint en compte la quantitat de partits amb seu a Sant Just Desvern que es presenten a les 
eleccions s’acorda que cada partit o coalició col·locarà només un cartell de propaganda 
electoral a cada panell, respectant els que ja hi pugui haver, sense tapar-los. 

 
Pl. Montfalcone 
C. Raval / c. Bonavista 
C. 11 de Setembre / Ps. de La Muntanya 
Parc de Les Basses de Sant Pere 
Pl. de La Pau 
Camp de futbol 
Pl. Mediterrània 
Parc del Canigó 
Av. Indústria / c. Salvador Espriu 
C. Major, 17 
C. Rosa de Luxemburg 
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2.- ESPAIS PÚBLICS PER A LA REALITZACIÓ GRATUITA D’ACTES DE LA 
CAMPANYA ELECTORAL 
 
ESPAIS TANCATS: 
 
Sala Isidor Cònsul i Giribet, Can Ginestar  
Sala d'actes centre cívic Salvador Espriu  
Sala Ovidi Montllor, Casal de Joves  
Sala Utopia, Casal de Joves 
Sala d’actes centre cívic Joan Maragall  
Sala d'actes La Vagoneta   
Sala d’actes El Mil.lenari 
Sala Municipal de l’Ateneu 
L’Espai Mas Lluí 
 
*Prèvia reserva i confirmació de disponibilitat a l'Ajuntament. Quan la sala ho requereixi, 
els organitzadors de l’acte hauran de fer-se càrrec de la despesa que suposi la contractació 
de la persona responsable dels equips audiovisuals i, quan l’acte superi l’horari de 
l’equipament, de la despesa de consergeria. 
 
ESPAIS OBERTS: 

 
Parc del Parador    Parc Roquetes 
Esplanada Casal de Joves   Pl. de La Pau 
Pl.. de Camoapa    Parc Maragall 
Parc del Mil.lenari    Pl. de La Mediterrània 
Parc de Camp Roig    Parc Canigó 
Parc de Les Basses de Sant Pere  Parc de La Plana Padrosa 
Parc de Salvador Espriu   Carrer Rosa de Luxemburg 
 
 
3.- ALTRES CONCEPTES GENERALS 
 
3.1.- El dia de les eleccions no podran existir, tal i com preveu la Llei, cartells ni pancartes a 
una distància inferior a 50 m. d’un col·legi electoral. En cas que fos així, el partit o coalició 
és el responsable de la seva retirada 24 hores abans que s’obri el col·legi. 
 
3.2.- Els suports de comunicació que col·loqui el partit o coalició no han de tapar imatges 
d’altres cartells ja col·locats prèviament per altres. 
 
3.3.- El partit o coalició serà responsable del manteniment de la propaganda i haurà de 
retirar o col·locar correctament, en un termini de 24 hores, el cartell, banderola o pancarta, 
quan li sigui comunicat per la Policia Local. 
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3.4.- Tenint en compte que les emissores municipals només poden emetre espais gratuïts de 
propaganda electoral en les eleccions municipals, amb l’objectiu de poder informar a la 
ciutadania, Ràdio Desvern ofereix a tots els partits o coalicions amb seu a Sant Just Desvern 
un espai d’entrevista de 10 minuts. Aquests espais s’emetran, a poder ser en directe, a les 11 
del matí dins el programa magasin “Justa la Fusta”. 
 
L’ordre d’emissió serà invers a la representació obtinguda en els passats comicis al 
Parlament Europeu, els darrers dies laborables de la campanya electoral: divendres 16 (C’S) 
dilluns 19 (ICV-EuiA), dimarts 20 (ERC), dimecres 21 (PP), dijous 22 (CiU) i divendres 23 
(PSC). 
 
3.5.- El termini màxim per a la retirada de tots els elements serà de 7 dies posterior al 
dia de la jornada electoral; Els elements de propaganda electoral col·locats als carrers 
Bonavista (de Freixes a Creu) i Rambla de Sant Just (de Font a Ctra. Reial) s’hauran 
de retirar abans de les 0 hores del dia 28 amb motiu de la inauguració del V Concurs 
Internacional de Fotografia als carrers de Sant Just. Transcorregut aquest termini 
l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària que pertoqui, d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 98 i següents de la llei 30/92 de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i el Procediment Administratiu Comú. 
 
3.6.- L’Ajuntament de Sant Just Desvern es reserva el dret de denunciar qualsevol 
incompliment d’aquest acord i demanar les responsabilitats que se’n puguin derivar. 
 
3.7.- En cas que algun partit o coalició, sense seu a Sant Just Desvern, manifesti l’interès en 
voler fer propaganda i/o actes electorals al municipi se li farà entrega d’aquest acord i se li 
aplicaran els mateixos criteris de repartiment d’espais que als partits o coalicions que no van 
obtenir representació en les passades eleccions equivalents. 

 
 

Sant Just Desvern, 30 d’abril de 2014 
 
 
PARTITS I COALICIONS ASSISTENTS 
 
 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya  Convergència i Unio 
(PSC)      (CiU)      
 
 
Partit Popular de Catalunya Esquerra Republicana de Catalunya  
(PPC)      (ERC) 
 
 
Iniciativa per Catalunya Verds-  Ciutadans-Partido de la Ciudadanía 
Esquerra Unida i Alternativa (C’S) 

   (ICV-EUiA) 


