
MEMÒRIA D’IMPULS PER A LA REALITZACIÓ DE LA CONSULTA PÚBLICA 
SOBRE EL PROJECTE D’ORDENANÇA DEL BON VEÏNATGE i DEL BON ÚS DE 
L'ESPAI PÚBLIC 
 
L’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, preveu què amb caràcter previ a la elaboració del 
reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de 
l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les 
organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre: 
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 
c) Els objectius de la norma. 
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. 
 
En compliment d’això, els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho 
considerin, poden fer arribar les seves opinions en un termini de 7 dies hàbils, a 
comptar des de la publicació del formulari que estarà disponible al web de l’ajuntament 
www.santceloni.cat. 
 
Antecedents de la norma 

L’actual norma vigent al municipi de Sant Celoni, relativa a la convivència veïnal i ús 
de la via pública és l’Ordenança de Policia i Bon Govern, aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió del dia 7 de març de 1991, contingut de la qual ha estat 
parcialment degorat per normes aprovades amb posterioritat. 

El text de la referida ordenança ha quedat obsolet, en tant en quant no reflecteix la 
realitat actual de les relacions interpersonals, ni de l’ús que avui dia es fa de l’espai 
públic, ja que a l’any 1991 no existia la diversitat cultural que ara vivim, ni tampoc se’n 
feia un ús tant intens com ara dels espais públics, amb ocupacions per instal·lar 
terrasses, augment de serveis a l’aire lliure, edificis municipals d’ús públic, etc. 

La societat evoluciona i les normes que la regulen han de ser un cos viu i adequat a la 
realitat que pretén regular. 

 

A) Problemes que es pretenen solucionar 

Més que solucionar problemes, es tracta d’actualitzar i adequar una antiga norma, 
obsoleta i arcaica que reguli la convivència veïnal i l’ús dels espais i les vies públiques. 

 

B) Necessitat i oportunitat de la seva aprovació 

La necessitat municipal d’aprovar aquesta ordenança no és altra que la d’adequar la 
normativa actual a la realitat social que ens trobem avui dia. 

 

C) Objectius de la norma 

L’objectiu de l’Ajuntament de Sant Celoni, a l’hora d’aprovar aquesta Ordenança 
reguladora del bon veïnatge i del bon ús de l’espai públic, és contribuir a l’enfortiment 
d’un marc de civisme, de convivència social i de respecte mutu entre la ciutadania, així 



com la de fomentar les relacions entre les persones, la convivència i el respecte 
individual i col·lectiu, tenint en compte la diversitat de costums i de cultures. 

L'Ajuntament de Sant Celoni, mitjançant aquesta Ordenança, pretén dotar-se d'una 
eina que estigui al servei d'aquest objectiu. L’espai públic, des del parer d’aquest ens, 
és de tothom, és el lloc on realitzem gran part de les nostres activitats quotidianes i tot 
allò que conté està pagat amb els nostres impostos. Però no només es tracta de 
respectar el mobiliari urbà, els carrers, les places, sinó de respectar les persones, per 
això aquesta ordenança defineix com ens agrada mantenir el municipi, així com les 
relacions de respecte mínimes que considerem que ha de regir entre el veïnatge. 

 

Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries 

Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, en el seu 
preàmbul estableix que, “d’acord amb la jurisprudència constitucional, parteix d’un 
concepte material de seguretat ciutadana entesa com a activitat dirigida a protegir 
persones i béns i a mantenir la tranquil·litat dels ciutadans, que engloba un conjunt 
plural i diversificat d’actuacions, diferents per la seva naturalesa i contingut, orientades 
a una mateixa finalitat tuïtiva del bé jurídic així definit”. 

De totes maneres, aquesta norma engloba un concepte més ampli i no concreta en 
aspecte de la convivència entre veïns o com donar solució a l’ús que es dona a les 
places, carrers, mobiliari urbà, cosa que resta més adequat sigui l’administració local, 
que coneix les seves particularitats qui reguli a través de la seva potestat de dictar 
normes de caràcter reglamentari. 

Per altra banda, respecte a les possibles solucions no regulatòries i des del punt de 
vista d’entitat local, les alternatives que es plantegen són les diverses campanyes 
divulgatòries de civisme i bones pràctiques, que no són ni molt menys excloses de les 
accions portades a terme per l’ajuntament de Sant Celoni independentment de la 
regulació normativa que es fa. 

 


