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ORDENANÇA DEL BON VEÏNATGE i DEL BON ÚS DE L'ESPAI PÚBLIC

PREÀMBUL

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, no és altra que la de 
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.

S’ha estructurat aquesta ordenança en tres grans blocs. En primer lloc, es parla de 
l'Espai públic, els nostres carrers, les nostres places, el mobiliari urbà, els edificis 
municipals i, en general, de tots aquells espais de lliure accés que compartim tots els 
veïns i veïnes de Sant Celoni. Aquest bloc avarca els tres primers capítols de 
l’ordenança i ens interessa centrar-nos concretament en el cap Capítol III, nomenat 
com Espai Públic on es prohibeixen expressament tot tipus de conductes 
vandàliques sobre els béns.

En segon lloc, en el Capítol IV de les Relacions Veïnals. Responsabilitats dels 
propietaris o usuaris de l’habitatge, es refereix a les relacions de convivència, 
estipulant uns límits clars entre el dret a viure en llibertat i el respecte al descans i als 
drets dels altres. En aquest punt s’aposta decididament per la mediació de conflictes 
com element complementari a les sancions, tractant d'oferir als veïns i veïnes un espai 
en el que puguin resoldre no adversarialment les seves disputes.

Finalment, la tercera part de l'Ordenança, Capítol V de la Disciplina i Règim 
sancionador, fa referència al procediment, règim sancionador, establint una tipologia 
clara d'infraccions, les seves sancions associades o, si s'escau, les possibles activitats 
substitutives.

Finalitat de l'Ordenança

A nivell municipal, l’acció social és més fàcil de desenvolupar, ja que aquest nivell és el 
més proper a la ciutadania, per tant les finalitats d'aquesta ordenança són:

• Mantenir Sant Celoni com un municipi amable, acollidor i sostenible, per viure-hi i 
conviure-hi, on el diàleg, la tolerància i el respecte formin part del nostre comportament 
quotidià.
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• Posar un límit clar per definir aquelles conductes que considerem no redunden en la 
millora de la qualitat de vida de la majoria de la ciutadania del poble.

•  Garantir els drets i deures de les persones, respectant els principis bàsics d'igualtat i 
de no discriminació.

• Promoure els valors d'adhesió i de solidaritat, amb especial cura vers aquelles 
persones que tenen major dificultat d'accessibilitat i d'inserció social.

• Promoure el compromís de defensar i prestigiar socialment el patrimoni públic i 
històric de tots com un bé col·lectiu que cal protegir.

• Promoure l'acció educativa com a instrument de consciència social, especialment en 
infants i joves.

• Promoure la responsabilitat de la ciutadania en la utilització dels espais públics, la 
responsabilitat de la ciutadania en la bona convivència i el respecte a les persones i la 
bona utilització del mobiliari urbà i els bens comuns i públics.

L'ordenança regula l'exercici, el respecte, la garantia i protecció dels drets de la 
ciutadania, i tipifica les conductes a la via pública o en espais privats que, per acció o 
omissió, afectin la vida en comunitat, conculcant aquests drets.

Fonamentació jurídica

El fonament jurídic de l'Ordenança es troba, en primer lloc, en la Constitució de l'any 
1978. El text de la Constitució espanyola estableix, en matèria de drets, deures i 
garanties, que "correspon als poder públics promoure les condicions per tal que la 
llibertat i igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguin reals i efectius, i 
també remoure els obstacles que n'impedeixin o en dificultin la plenitud.

D'altra banda, els articles 139 a 141 de la Llei 7/1985, de 7 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, introduïts per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, recullen 
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 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.

També s’ajusta totalment a les estipulacions contingudes en la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la 
Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Concretament, la 
regulació d’aquesta matèria s’ha elaborat d’acord amb els principis de bona regulació 
previstos a l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
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Comú de les Administracions Públiques i en aquest sentit, l’ordenança justifica amb 
claredat els fins que persegueix i es considera que és l’instrument més adequat per tal 
de garantir-ne la seva consecució.

Aquesta ordenança deroga l’anterior anomenada Ordenança de Policia i Bon Govern 
de Sant Celoni, aprovada a l’any 1999, restant obsoleta i antiquada tant en quant no 
reflecteix la realitat social que vivim actualment. Així, en virtut del principi de seguretat 
jurídica, la iniciativa normativa s’exerceix de manera coherent amb la resta de 
l’ordenament jurídic, estatal i de la Unió Europea, per generar un marc normatiu 
estable, predictible, integrat, clar i de certesa, que faciliti el seu coneixement i 
comprensió i en conseqüència, l’actuació i la presa de decisions de les persones 
físiques i jurídiques.

La iniciativa que es proposa s’ajusta al principi de proporcionalitat perquè conté la 
regulació imprescindible per atendre les necessitats a cobrir, després de constatar que 
no existeixen altres mesures menys restrictives de drets.

Així mateix, en aplicació del principi de transparència, l’Ajuntament de Sant Celoni, 
possibilita l’accés senzill, universal i actualitzat a la normativa en vigor i als documents 
propis del seu procés d’elaboració en els termes establerts a la llei de Transparència, 
es defineixen clarament els objectius de les iniciatives normatives i la seva justificació 
al preàmbul i es possibilita que els potencials destinataris tinguin una participació 
activa en l’elaboració d’aquesta norma.

Finalment, en relació al principi d’eficiència, aquesta iniciativa intenta evitar càrregues 
administratives innecessàries o accessòries i racionalitzar, en la seva aplicació, la 
gestió dels recursos públics.

CAPÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ I FOMENT DE LES CONDUCTES DE 
BON VEÏNATGE I D’ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC

Article 1: Objecte

La present ordenança té per objecte la regulació del bon ús dels espais públics i les 
relacions veïnals.

Article 2. Àmbit d'aplicació

1. L'Ordenança és d'aplicació en tot el terme municipal de Sant Celoni i La Batllòria i, 
dins d'aquest, queda obligada al seu compliment la ciutadania en general, siguin 
veïns, treballadors, transeünts o visitants del municipi, amb independència de la 
seva qualificació jurídic-administrativa.

2. És aplicable a les persones titulars i usuàries d'espais privats, pel que fa al 
comportament necessari per tal de mantenir la neteja, la salubritat i la seguretat, 
respecte als altres i l’ornat de la ciutat.
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3. S'aplicaran supletòriament pel que fa a allò establert per les normatives sectorials 
aplicables, ja siguin estatals, autonòmiques o locals.

Article 3. Foment de les conductes de bon veïnatge

El bon veïnatge ha d'estar presidit pels principis de respecte, tolerància i solidaritat i 
cal rebutjar la violència física i psicològica entre persones i col·lectius. L'Ajuntament 
incentivarà les iniciatives que condueixin al debat i a l'intercanvi de parers i podrà 
facilitar la solució mediadora dels conflictes, sense perjudici de la interposició del 
corresponent recurs davant de la jurisdicció competent perquè, en darrer terme, 
prengui una decisió.

CAPÍTOL II. DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA EN RELACIÓ AMB EL 
MUNICIPI

Article 4. Drets

1. Gaudir dels espais públics en condicions adients d'higiene, de seguretat ambiental, 
de sonoritat i de tranquil·litat, així com fer ús del mobiliari urbà conforme al seu destí, 
en condicions d'ornat i de seguretat idònies.

2. Ser respectats en la manifestació pública de les seves creences i ideologia, sempre 
que aquestes no se signifiquin com a contràries als drets emparats per la Constitució i 
s'exerceixin amb les autoritzacions adients a cada cas.

3. Gaudir en els espais privats d'uns estàndards de salubritat ambiental, d'higiene i de 
respecte que assegurin la convivència tranquil·la.

4. Fer ús dels serveis públics en les condicions de normalitat i amb els estàndards de 
qualitat fixats per l'Ajuntament amb criteris d'accessibilitat universal.

Article 5. Deures

1. Fer un ús diligent dels espais públics i del mobiliari urbà de forma que s'evitin 
accions que puguin generar situacions de risc o de perill per la salut i la integritat física 
de les persones.

2. Evitar accions que puguin ocasionar danys o alterar el funcionament regular i l'estat 
del mobiliari urbà conforme al seu destí, o que comportin la degradació visual o 
d'ornat.

3. Respectar la tranquil·litat ciutadana, el medi ambient i la seguretat de les persones i 
evitar la comissió d'actes que puguin deteriorar-les.

4. Evitar el desenvolupament d'accions que atemptin contra els drets reconeguts en 
aquesta ordenança i en la resta de normatives.
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5. Respectar les manifestacions públiques de les diverses creences i ideologies, 
sempre que aquestes no atemptin contra la seguretat ni la dignitat de tercers.

CAPÍTOL III. ESPAI PÚBLIC

Article 6. Actes de particulars

No són permeses les conductes vandàliques o negligents sobre els béns públics, ni 
sobre el mobiliari urbà, ni els espais públics i les seves instal·lacions o elements, siguin 
mobles o immobles, que provoquin el deteriorament, el deslluïment o la destrucció dels 
béns descrits, independentment que afectin o no la seguretat de les persones.

Article 7. Necessitats fisiològiques

Per tal de mantenir la bona imatge i la salubritat, no és permès fer necessitats 
fisiològiques, com ara defecar, orinar, vomitar, escopir o qualsevol altra ostentació 
pública de manca d’higiene, a la via i espais públics, excepte en les instal·lacions o 
elements que estiguin destinats especialment per a la realització d’aquestes 
necessitats.

Article 8. Contaminació atmosfèrica: fums i pudors

1. Es prohibeix qualsevol acció o omissió que generi l'emissió d'olors molestes, 
nocives o perjudicials per a les persones i el medi ambient. S'entén per olor molesta 
aquella que és percebuda de manera persistent en el temps. 

2. No es pot llençar a l'exterior fums, bafs i gasos, vapors o aires amb substàncies 
en suspensió o temperatura diferent a la de l'ambient, per les façanes o patis de tot 
tipus.

Article 9. Barbacoes

1. No està permet realitzar barbacoes en espais públics, llevat d'autorització expressa.

2. A les parcel·les de les urbanitzacions, es pot realitzar barbacoes sempre que siguin 
d’obra i disposin de les mesures adequades de precaució i prevenció d’espurnes per 
evitar possibles incendis, així com de tot allò que disposi la normativa vigent de 
prevenció d’incendis.

3.  En els espais privats, es poden fer de manera que s’eviti la producció de fums i 
olors que puguin alterar la normal convivència amb els veïns.

4. Es prohibeix l’abocament de cendres incandescents als contenidors de recollida de 
residus.
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Article 10. Contaminació acústica i vibracions

1. Té la consideració de contaminació acústica, l'existència a l'ambient exterior i 
interior, de sorolls i vibracions, produïts per diferents emissors, que ultrapassin els 
límits establerts pel que fa a l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les 
vibracions o l’equivalent que en un futur la pogués substituir, produint molèsties o risc 
per a les persones, els béns, el desenvolupament de les activitats o el medi ambient.

2. Tots els ciutadans i totes les ciutadanes tenen l'obligació de respectar el descans 
dels veïns i evitar la producció de sorolls que alterin la normal convivència, 
independentment de l'hora del dia.

3. Les conductes descrites en els punts 1 i 2 d’aquest article són sancionades d'acord 
amb l'ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions o la que la substitueixi, 
en el seu cas.

Article 11. Jocs

1. No es permesa la pràctica de jocs amb instruments o altres objectes, en els quals 
s'inclou els de pilota dura, monopatí o similars, que puguin posar en perill la integritat 
física dels altres usuaris o els béns públics, el mobiliari urbà, els espais públics i les 
seves instal·lacions o elements, així com béns de titularitat privada. No es prohibeix el 
joc, sinó aquelles situacions que puguin ocasionar danys a les persones o als béns, 
així com causar molèsties o pertorbar els descans dels veïns.

2. A partir de les 22 hores, no es permès a la via ni espais públics, en cap cas, la 
pràctica de jocs amb instruments o altres objectes, en els quals s'inclou els de pilota 
dura, monopatí o similars.

Article 12. Contenidors i recollida de residus ordinaris i especials

1. Els residus ordinaris, d’origen domèstic, s’han de dipositar dintre dels contenidors de 
recollida de residus, segons correspongui, instal·lats a via pública. El dipòsit d’aquests 
residus es realitzarà en horari de 20 a 22 hores.

2. Els residus especials s’han de dipositar als punts de recollida establerts per 
l’Ajuntament a tal efecte.

Article 13. Recollida de mobles i residus voluminosos

La recollida de mobles, estris i trastos vells, exclusivament d’origen domèstic, es fa 
seguint la normativa municipal a tal efecte, no essent permès deixar aquests objectes 
a la via o espai públic fóra dels dies i horaris habilitats a tal efecte.

Article 14. Consum de begudes alcohòliques

1. No es permès el consum de begudes alcohòliques a les vies o espais púbics quan 
es doni qualsevol de les següents circumstàncies:
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a) Puguin causar molèsties a les persones que utilitzen l’espai o als veïns.

b) Quan, per la morfologia o la naturalesa del lloc públic, el consum es pugui fer de 
forma massiva per grups de persones o convidi a l’aglomeració.

c) Quan, com a resultat de l’acció de consum, es pugui deteriorar la tranquil·litat de 
l’entorn o provocar-hi situacions d’insalubritat.

d) Quan els llocs on es consumeixi es caracteritzin per l’afluència de menors o la 
presència d’infants i adolescents.

2. Cal evitar l'ostentació pública d'embriaguesa, per la qual cosa, l'autoritat municipal 
prendrà cura d'evitar-la i conduirà, si escau, les persones que ho facin als serveis 
assistencials municipals. En cas d'insistència, aquesta actitud esdevindrà sancionable.

Article 15. Conductes sota l'aparença de mendicitat

No són permeses aquelles conductes què, sota l'aparença de mendicitat, siguin 
practicades de forma, intrusiva o agressiva, així com aquelles que comportin qualsevol 
tipus de coacció o assetjament continuat, als usuaris de les vies i dels espais d'ús 
públic o en dificulti el lliure desplaçament en qualsevol de les seves modalitats.

Article 16. Venda ambulant no autoritzada

Es prohibeix la venda ambulant en l’espai públic de qualsevol tipus d’aliments, 
begudes i qualsevol altre producte o objecte, llevat de les autoritzacions 
específiques. En tot cas, la llicència o autorització haurà de ser perfectament visible.

Article 17. Animals domèstics a la via pública

1. A les vies públiques, llocs i espais públics en general, els gossos han d'anar lligats 
amb la corresponent corretja.

2. L'ús del morrió es obligatori per als animals d'aquelles races per a les quals així ho 
estableixi l'ordenament sectorial d'aplicació.

3. Es prohibeix deixar les deposicions fecals dels gossos i altres animals a les vies 
públiques, en els parcs infantils i zones d'esbarjo. El posseïdor de l'animal està obligat 
a la retirada d'aquestes de la part de la via pública que resulti afectada.

4. Està prohibit que els animals orinin en els parcs infantils, zones d'esbarjo i façanes 
d'edificis, havent de realitzar les seves necessitats en els llocs expressament habilitats 
o en tot cas en els embornals de la xarxa de clavegueres, en la part inferior de la 
vorada de la vorera o en els escocells dels arbres.

5. No és permès deixar els animals beure aigua amorrats als brolladors o a les fonts 
públiques.
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6. Les conductes descrites en l'article anterior poden ser sancionades d'acord amb 
l'ordenança reguladora de la tinença d'animals, o en defecte d’aquesta, serà 
d’aplicació la present ordenança.

CAPÍTOL IV. RELACIONS VEÏNALS. RESPONSABILITATS DELS PROPIETARIS O 
USUARIS DE L’HABITATGE.

Article 18. Fonament del bon veïnatge

La qualitat de vida dins de tots els habitatges i principalment d'aquells integrats dins 
d'una comunitat de propietaris i, per extensió, de tots els veïns i veïnes, requereix el 
comportament cívic i respectuós per part de totes les persones que hi romanen, sigui 
de forma habitual o eventual.

Article 19. Mediació

1. L’ajuntament està facultat per crear i implementar un servei de mediació com a 
mecanisme de resolució de conflictes produïts per sorolls, neteja, ús dels espais 
comuns, malentesos i, en general, qualsevol problema de convivència dins de les 
comunitats de veïns o amb les finques veïnes, en el qual un tercer neutral i imparcial, 
ajudarà les parts a arribar a un acord.

2. El procés de mediació sempre és voluntari per totes les parts. Els veïns tindran 
sempre el dret a escollir quina via de gestió de conflictes volen, això és, la via no 
adversarial de la mediació o, les vies de denúncia habituals.

3. En aquells supòsits en els quals les situacions de conflicte siguin provocades per 
menors, i amb l'objectiu de protegir els interessos superiors del nen o nena, 
l'Ajuntament pot designar mediadors que, en qualitat de terceres persones neutrals, 
treballin per a resoldre els conflictes de convivència ciutadana, sempre que els pares i 
mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores del menor acceptin que aquest es 
sotmeti a una solució consensuada entre el menor, els seus pares i mares o tutors i 
tutores i guardadors i guardadores, i l'administració municipal, així com, si s’escau, les 
persones afectades.

4. En els supòsits previstos en els punts 2 i 3 d’aquest article, si la part interessada 
opta per la gestió del conflicte a través de denúncia, implica la renúncia a la mediació 
que es preveu en el present article.

Article 20. Activitats a l'interior dels immobles i comunitats de veïns

1. Tots els propietaris i usuaris d'immobles, edificis, construccions, instal·lacions o 
altres béns de titularitat privada, estan obligats a evitar que, des dels mateixos, puguin 
produir-se molèsties innecessàries a les altres persones.

2. Els propietaris i usuaris dels habitatges han de complir, a càrrec seu, els 
requeriments que l'Ajuntament faci, per impedir o corregir els defectes nocius, 
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molestos, insalubres o perillosos que perjudiquin els altres habitatges i els seus 
usuaris.

Article 21. Sorolls

1. Els propietaris o usuaris d'un habitatge són responsables de no causar molèsties a 
tercers tot moderant:

a) El volum de la veu humana o de les activitats de les persones, com el cant o 
l'emissió de música amb instruments musicals.

b) El volum dels aparells de televisió, equips reproductors de música, imatge, 
videoconsoles o d'altres similars.

c) El funcionament d'instal·lacions, aparells electrodomèstics o d'altres elements que 
generin molèsties a altres veïns.

2. S’ha d’evitar molestar el veïnat amb sorolls innecessaris, encara que siguin 
difícilment mesurables, com els tancaments de porta bruscos, cops, crits, salts, balls, 
cants, música alta o celebracions de festes o reunions de qualsevol tipus.

3. Entre les 21 hores de la nit i les 8 hores de l’endemà no es permès l’ús d’aparells 
domèstics sorollosos, instruments musicals, cants, reparacions, manipulació de 
materials o canvi de mobles o qualsevol altra activitat que pugui pertorbar el descans 
aliè.

4. L’avaluació dels emissors de qualsevol tipus de sorolls descrits als apartats 
anteriors, que causi molèsties entre els veïns, sempre que no sigui possible el seu 
mesurament amb sonòmetre per manca d’aparell o per indisponibilitat d’un tècnic 
municipal, l’ha de realitzar l’agent de la Policia local, amb criteris d’intencionalitat i 
desproporcionalitat per volum alt, de tal manera que aquests es puguin considerar com 
a excessius.

Article 22. Pols, olors, bafs i altres agents físics

1. S'ha d’evitar la producció d'emissions innecessàries o injustificades, de pols, d’olors, 
de bafs i d’altres agents físics, així com l’abocament a la via pública de qualsevol 
element des dels immobles, que ocasionin molèsties a dependències veïnes o als 
usuaris de la via pública..

2. El desenvolupament d'activitats quotidianes com neteja de catifes, reg de plantes, 
estendre la roba, evacuació de fums i d'altres, s'ha de mantenir dins els límits que 
exigeixen el respecte als altres. Per aquest motiu no són permeses les conductes que 
causin molèsties o perjudicis al veïnat, ni als usuaris de la via pública.

3. En el cas concret del reg de les plantes situades en parts de l’immoble que donen a 
la via pública, ha de fer-se de manera que no causi molèsties a persones o coses, 
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essent obligatori adoptar els dispositius necessaris per evitar el degoteig i vessament 
de líquids a la via pública.

Article 23. Salubritat

1. Els propietaris o usuaris de l'habitatge l'han de mantenir en condicions adients de 
salubritat.

2. És la seva responsabilitat mantenir-lo lliure d'insectes i rosegadors.

3. S'ha d'evitar l'acumulació de residus i materials de diversa tipologia quan, pel seu 
volum o naturalesa pugui esdevenir un risc real per a la seguretat pròpia i de la resta 
de veïns.

4. Els propietaris o posseïdors de terrenys en sòl urbà, solars i parcel·les han de 
mantenir-los en condicions adients de neteja i salubritat, evitant l’acumulació de 
residus i materials de diversa tipologia.

5. Les conductes descrites en els apartats anteriors d’aquest article poden ser 
sancionades d’acord amb la normativa aplicable en matèria de salubritat i habitatge.

Article 24. Obres i reparacions

1. No es poden realitzar feines de reforma, conservació o millora dels immobles 
entre les 20:00 hores i les 8:00 hores del dia següent, excepte els diumenges que 
s’amplia fins les 10:00 hores.

2. S'exceptuen les feines de reparació urgent i necessària que afectin la seguretat de 
persones i béns o que condicionin el subministrament dels serveis bàsics d'aigua, 
llum, combustible o d'altres relacionats amb la salut.

Article 25. Animals domèstics

1. Els posseïdors d'animals estan obligats a adoptar les mesures necessàries per a 
què la tranquil·litat dels veïns no sigui alterada pel comportament dels seus animals.

2. Es prohibeix des de les 22:00 hores fins les 8:00 hores del dia següent, excepte els 
diumenges fins a les 10:00 hores, deixar en patis, terrasses, galeries, balcons, terrats 
o d'altres espais oberts, animals domèstics que, amb els seus sons, crits o cants 
destorbin el descans del veïnat.

3. Es prohibeix deixar sols, en patis, terrasses, balcons i terrats els gossos que, per la 
seva especial condició o caràcter irritable es manifestin amb insistents bordats, encara 
que sigui en hores diürnes. Els seus propietaris o posseïdors han de tenir cura, en tot 
cas, que ni tan sols en la seva presència, aquests animals molestin al veïnat.
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4. En balcons, terrasses, terrats i similars s'ha de prendre mesures necessàries per 
evitar que els animals, especialment gossos i gats, puguin afectar amb les seves 
deposicions i orines els pisos inferiors o la via pública.

5. No és permès mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt 
de vista de la seguretat, que presentin perill o molèsties greus pel veïnat, per altres 
persones o inclús per ells mateixos.

TÍTOL V. DISCIPLINA I RÈGIM SANCIONADOR

Article 26. Policia administrativa

En la seva condició de policia administrativa, la Policia Local de Sant Celoni, d’acord 
amb la legislació que li és aplicable, és l’encarregada de vetllar pel compliment 
d’aquesta ordenança, de denunciar, quan s’escaigui les conductes que siguin 
contràries a aquesta i, d’adoptar si és el cas, les altres mesures previstes.

Article 27. Elements probatoris dels agents de l'autoritat

1. En els procediments sancionadors que s'instrueixin en l'aplicació d'aquesta 
Ordenança, els fets constatats per agents de l'autoritat tenen valor probatori, d'acord 
amb la normativa aplicable a aquest efecte.

2. En els expedients sancionadors que s'instrueixin, i amb els requisits que 
corresponguin d'acord amb la legislació vigent, s'hi poden incorporar imatges dels fets 
denunciats, ja sigui en fotografia, filmació digital o altres mitjans tecnològics, que 
permetin acreditar els fets recollits a la denúncia formulada d'acord amb la normativa 
aplicable. En tot cas, la utilització de videocàmeres requereix, si s'escau, les 
autoritzacions previstes en la legislació aplicable, així com el seu ús d'acord amb el 
principi de proporcionalitat.

Article 28. Responsabilitats

Les accions o omissions que vulnerin allò que regula aquesta Ordenança generen 
responsabilitat de naturalesa administrativa, sens perjudici de la que pugui ser exigible 
per via penal o civil. En aquest sentit, quan l'autoritat municipal pressuposi, en 
qualsevol moment del procediment administratiu sancionador, que els fets o les 
conductes originadors d'infraccions administratives puguin derivar en actes il·lícits 
penals, ho ha de comunicar immediatament a l'òrgan competent de l'Administració 
de Justícia per tal d'exigir responsabilitats penals en què hagin pogut incórrer les 
persones infractores i ha de suspendre l'esmentat procediment fins que es resolgui la 
via penal.

Article 29. Responsabilitat en les infraccions administratives

Són sancionables les persones físiques o jurídiques que, per acció o omissió siguin 
declarades responsables de la comissió d'alguna de les infraccions administratives 
contemplades en aquesta ordenança.
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Article 30. Responsabilitat subsidiària i solidària

1. Són responsables subsidiaris o solidaris les persones físiques o jurídiques 
afectades pel deure de prevenir les infraccions administratives comeses per altres, 
quan així ho determini una llei reguladora.

2. En aquells casos en que, el compliment de les obligacions previstes en aquesta 
ordenança correspongui a diverses persones conjuntament i no sigui possible 
determinar el grau de participació de cada una d'elles en la comissió de la infracció, 
responen solidàriament tant de les infraccions comeses com de les sancions que se'ls 
imposin.

Article 31. Mesures de caràcter social

1. Quan els agents de l’autoritat detectin que una persona estigui en situació 
d'indigència o presenti altres mancances o necessitats d'assistència social o d'atenció 
mèdica especials o urgents, li informaran de la possibilitat d'acudir als serveis socials i 
mèdics corresponents i del lloc concret on ho pot fer.

2. En aquells casos especialment greus o urgents, i als únics efectes que la persona 
pugui rebre l'atenció social i mèdica requerida, els agents de l'autoritat o altres serveis 
competents poden acompanyar-la als esmentats serveis.

3. Immediatament després d'haver practicat aquestes diligències, els agents de 
l'autoritat han d'informar als serveis municipals corresponents, a fi que adoptin les 
mesures oportunes i, si escau, en facin el seguiment o posin l'assumpte en 
coneixement de l'autoritat o administració competent.

4. Així mateix, sempre que això sigui possible, cal que els serveis municipals intentin 
contactar amb la família de la persona en la situació descrita en els apartats anteriors 
per informar-la de la situació i circumstàncies en la qual aquella ha estat trobada a 
l'espai públic.

Article 32. Mesures específiques a aplicar en cas de persones infractores no residents 
en territori espanyol.

1. Les persones denunciades no residents al terme municipal de Sant Celoni han de 
comunicar i acreditar a l'agent de l'autoritat denunciant, als efectes de notificació, la 
seva identificació personal i domicili habitual i, si s'escau, el lloc i l’adreça d’on s’estan 
allotjats al municipi. Els agents de l’autoritat podran comprovar en tot moment si la 
direcció proporcionada per la persona infractora és la correcta.

2. Quan la persona infractora no acrediti la seva residència habitual en territori 
espanyol, l'agent que formuli la denúncia actuarà com a òrgan instructor i li oferirà la 
possibilitat de fer efectiu el dipòsit de la sanció per l'import mínim que estigui establert 
en aquesta Ordenança. Quan no es fixi import mínim, aquest serà del 75% del seu 
import màxim.
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3. Si no s’efectués el dipòsit, l'òrgan competent, mitjançant acord motivat, adoptarà 
immediatament com a mesura cautelar l'ingrés d'una quantitat econòmica que 
representi com a mínim el 75% de la sanció màxima prevista. Aquesta mesura 
provisional serà notificada amb caràcter urgent a la direcció on aquella persona estigui 
allotjada a la ciutat o a la localitat corresponent.

Article 33. Potestat sancionadora

1. En l'exercici de la seva potestat sancionadora, l'Ajuntament, dintre de les seves 
competències i per a una adequada ordenació de les relacions de convivència i d'ús 
dels serveis, equipaments, béns i espais públics de la ciutat, sanciona les accions i 
conductes contràries a aquesta Ordenança i a la respectiva legislació sectorial 
mitjançant el corresponent procediment sancionador.

2. La competència per a la incoació dels procediments sancionadors objecte d’aquesta 
Ordenança i per a la imposició de sancions i de les altres exigències compatibles amb 
les sancions, correspon a l’alcalde, que la pot delegar als membres de la Corporació 
mitjançant resolució de delegació.

Article 34. Procediment sancionador

1. Aquest procediment administratiu sancionador s'ajusta a les regles i als principis 
generals establerts a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques; al procediment sancionador establert en la 
corresponent legislació sectorial i, supletòriament, al Decret 278/1993, de 9 de 
novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació en els àmbits de competència 
de la Generalitat de Catalunya o normes que les substitueixin.

Article 35. Concepte d’infracció

Constitueixen infracció administrativa d'aquesta Ordenança les accions i omissions 
que representin vulneració dels seus preceptes, tal com estan tipificats en els articles 
que la desenvolupen.

Article 36. Classificació de les infraccions

Les infraccions d'aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus. La 
tipificació general d'infraccions s'estableix sens perjudici de les tipificacions 
específiques que, amb relació a les accions o omissions contràries a aquesta 
Ordenança, es regulen en la corresponent legislació sectorial aplicable.

Article 37. Tipificació de les infraccions i sancions

1. L’annex I d’aquesta ordenança estableix les infraccions, conforme la classificació 
descrita a l’article precedent i les sancions que els hi correspon a cada una.
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2. La comissió reiterada d’una infracció lleu en el termini d’un any, és considera una 
infracció greu.

3. La comissió reiterada d’una infracció greu en el termini d’un any, és considera una 
infracció molt greu.

Article 38. Sancions

1. Les sancions derivades de les infraccions administratives tenen la naturalesa de 
multa i s’imposen d’acord amb la següent escala:

Infraccions lleus: de 150,00 fins a 600 euros.
Infraccions greus: de 600,01 a 1.500 euros.
Infraccions molt greus: de 1.500,01 a 3.000 euros.

2. La graduació de la sanció ha d’observar la deguda adequació als fets i es tenen en 
compte per a això els següents criteris d’aplicació:

a) El grau de culpabilitat o l’existència d’intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comissió en el terme d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa quan així s’hagi declarat per resolució ferma en via administrativa.

Article 39.  Concurrència de sancions

1. Quan s'hagi incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre 
les quals hi hagi relació de causa-efecte s'imposarà només la sanció que resulti més 
elevada.

2. Quan no es doni la relació de causa-efecte a què 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 requerida.

Article 40. Destinació de les multes imposades

L’import dels ingressos de l’Ajuntament en virtut de les sancions imposades, es 
destinarà a millorar, en les seves diverses formes i a través de diversos programes, 
l’espai urbà com a lloc de trobada i convivència, sempre i quan s’hagi previst aquesta 
afectació en les bases d’execució del pressupost.

Article 41. Via de constrenyiment

Les sancions pecuniàries que es deguin a l'Ajuntament per infraccions a la present 
Ordenança podran exigir-se per la via de constrenyiment.
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Article 42. Mesures cautelars

1. Es poden acordar mesures cautelars, un cop iniciat l'expedient sancionador 
mitjançant un acord motivat, de caràcter provisional, imprescindibles per al normal 
desenvolupament del procediment, per evitar la comissió de noves infraccions o per 
assegurar el compliment de la sanció que calgués imposar. Aquestes mesures poden 
consistir en qualsevol de les previstes en la normativa general i sectorial aplicable en 
cada cas, i han de ser proporcionades a la naturalesa i la gravetat de la infracció.

2. Cas que la mesura cautelar consisteixi en la incautació de material que, de no 
adoptar-se de manera immediata perdés la seva finalitat, s'actuarà de manera 
preventiva per part dels agents de l'autoritat que hauran de fer constar en l'acta que 
s'aixequi a l'efecte la referida circumstància.

Article 43. Reparació del dany i execució subsidiària

1. Sens perjudici de les sancions corresponents que es puguin imposar a les persones 
responsables de les infraccions a aquesta Ordenança, aquestes estan obligades a la 
reparació dels danys causats o a la reposició de la realitat física alterada. L’exigència 
de les mesures reparadores es pot fer en el mateix procediment sancionador o, si 
resulta necessari, en un altre de complementari.

2. L’Ajuntament pot realitzar subsidiàriament els treballs que, segons aquesta 
Ordenança, hagin d’efectuar les persones responsables i carregar-los les despeses, 
degudament justificades, originades pels esmentats treballs, sens perjudici de la 
imposició de les sancions corresponents.

Article 44. Prescripció i caducitat.

La prescripció i la caducitat de les sancions tipificades en aquesta Ordenança que no 
tinguin un termini específic de prescripció en la normativa sectorial aplicable es regiran 
pels terminis establerts en Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques o norma que la substitueixi.

TÍTOL VI. ACTIVITATS SUBSTITUTÒRIES A LA SANCIÓ ECONÒMICA

Article 45. Activitats substitutòries a la sanció econòmica

1. Les sancions econòmiques per infraccions lleus, es pot substituir la corresponent 
sanció per treballs de reparació, prestacions socials en benefici de la comunitat, o bé 
per mitjà de la participació en activitats formatives i de reeducació en els valors cívics. 

2. Quan els implicats siguin menors d'edat, les activitats substitutòries han de reunir, 
en tot cas, les següents condicions:
- Han de tenir un interès social o realitzar-se en benefici de persones en situació de 
precarietat.
- Estaran relacionades, preferentment, amb la naturalesa del bé jurídic malmès pels 
fets comesos pel menor.
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- No podran atemptar a la dignitat del menor.
- No estaran supeditades a la consecució d'interessos econòmics.

3. En incoar l’expedient s’ha d’informar l’interessat de la possibilitat d’acollir-se a la 
substitució de la sanció, si s’escau. La sol·licitud d’acolliment al procediment de 
substitució, un cop acceptada en els termes que es fixin, suspèn la tramitació de 
l’expedient sancionador. Si l’infractor no realitza positivament les activitats 
substitutòries establertes, recaurà sobre ell la sanció econòmica íntegra imposada 
inicialment.

Article 46. Causes d’exclusió de la possibilitat de substituir la sanció econòmica

1. Les persones que hagin reincidit en la comissió d’una mateixa infracció.
2. Les que s’hagin acollit al procediment de substitució durant el termini de dos anys a 
comptar des de la data de desenvolupament de les activitats pròpies d’aquest sistema.
3. Les persones que hagin obstruït o obstaculitzat l’actuació municipal durant la 
instrucció del procediment sancionador.

Article 47. Principis que ha de regir les activitats substitutòries

Per tal que la mesura alternativa tingui un caràcter plenament educatiu, ha d’ajustar-se 
als principis següents:

a) Ser acceptada voluntàriament i formalment per l’infractor.
b) Ser adequada a les característiques i actituds de l’infractor.
c) Ser adequada i coherent amb la infracció comesa.
d) Anar dirigida a la reparació dels danys, de danys similars o a adquirir consciència 
dels danys causats.
e) Facilitar a l’infractor la comprensió que l’activitat realitzada és útil i necessària per a 
la comunitat o per a ell mateix.
f) El temps transcorregut des de la comissió de la infracció i fins a l’aplicació de la 
mesura correctora ha de ser el més curt possible.
g) Caldrà ajustar l'abast i les condicions de l'activitat a realitzar al conveni subscrit amb 
cada entitat col·laboradora, en el cas que s’hagi subscrit.

Article 48. Durada de les activitats substitutòries a la sanció econòmica

La durada màxima de l'activitat alternativa a la sanció econòmica lleu és de trenta 
hores.

Article 49. Instrucció general del sistema de prestació substitutiva de la sanció 
econòmica de les infraccions de l’Ordenança reguladora del Bon veïnatge i de l’ús de 
l’espai públic

L'organització del sistema de prestació substitutiva a la sanció econòmica i també el 
catàleg de les activitats substitutòries de la sanció econòmica, podran ser regulats 
per una Instrucció general del sistema de prestació substitutiva de la sanció 

Per descarregar una copia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació b4985f3d850e4544b8bedc900b5314f7001

Url de validació https://seuelectronica.santceloni.cat/validar

https://seuelectronica.santceloni.cat/validar?codigoVerificacion=b4985f3d850e4544b8bedc900b5314f7001


17

econòmica de les infraccions de l’Ordenança reguladora del bon veïnatge i de l’ús de 
l’espai públic, que s’ha d’aprovar per decret d’Alcaldia.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Aquesta ordenança no és d’aplicació als fets ocorreguts o als procediments 
administratius iniciats abans de la seva entrada en vigor.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades totes les disposicions municipals d’igual o inferior rang que 
s’oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb el contingut d’aquesta Ordenança. 
En concret, queda derogada l’Ordenança de Policia i Bon Govern de Sant Celoni, 
aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en data 7 de març de 1991, publicada 
al BOP número 118, de data 17 de maig de 1991.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança entrarà en vigor un s’hagi realitzat els tràmits del procediment 
d’aprovació d’ordenances establert en els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local i els articles 65 i 66 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals.

Francesc Deulofeu Fontanillas
          ALCALDE
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ANNEX I: QUADRE D’INFRACCIONS

Infracció Article Tipus 
d’infracció

Fer necessitats biològiques a la via o espais públics Article 7.1 Lleu
Emetre olors molestes Article 8.1 Lleu
Llençar a l’exterior fums, bafs, gasos, vapors o aires amb 
substàncies en suspensió, per façanes o patis Article 8.2 Lleu

Alterar la convivència dels veïns amb la producció de 
fums i olors provinents de barbacoes, en espais privats Article 9.3 Lleu

No respectar el descans dels veïns i no evitar la producció 
de soroll que alteri el descans i la normal convivència Article 10.2 Lleu

Practicar qualsevol joc amb instruments o altres objectes, 
a partir de les 22 hores Article 11.2 Lleu

Dipositar els residus ordinaris fora dels contenidors de 
recollida o fora de l’horari establert a l’ordenança Article 12.1 Lleu

Deixar mobles, estris i trastos vells a la via o espais 
públics fora dels dies i horaris habilitats a tal efecte Article 13 Lleu

Incomplir amb allò estipulat a l’ordenança respecte els 
animals de companyia a la via pública, quan no sigui 
possible l’aplicació de l’ordenança de tinença d’animals

Article 17 Lleu

Realitzar activitats que provoquin molèsties innecessàries 
a les altres persones veïnes de l’immoble Article 20 Lleu

Causar molèsties a tercers per sorolls Article 21 Lleu
Ús d’aparells domèstics sorollosos, instruments musicals, 
cants, reparacions, manipulació de materials o canvi de 
mobles o qualsevol altra activitat que pertorbi el descans 
aliè, entre les 21 hores de la nit i les 8 hores de l’endemà

Article 21.3 Lleu

Produir olors, pols, bafs i altres agents físics, segons allò 
estipulat a l’ordenança Article 22 Lleu

Incomplir les regles de salubritat establertes a l’ordenança Article 23 Lleu
Realitzar feines de reforma, conservació o millora dels 
immobles fora de l’horari permès a l’ordenança Article 24 Lleu

No adoptar les mesures adequades perquè els animals 
domèstics no pertorbin la tranquil·litat dels veïns Article 25.1 Lleu

Deixar en patis, terrasses, galeries, balcons, terrats o 
d’altres espais oberts animals domèstics que amb els 
seus sons, crits o cants destorbin el descans del veïnat

Article 25.2 Lleu

Deixar sols, en patis, terrasses, balcons i terrats els 
gossos que, per la seva especial condició o caràcter 
irritable es manifestin amb insistents bordats, encara que 
sigui en hores diürnes

Article 25.3 Lleu

Permetre que els animals puguin afectar amb les seves 
deposicions i orines els pisos inferiors o la via pública Article 25.4 Lleu

Mantenir els animals en instal·lacions inadequades que  
presentin perill o molèsties greus pel veïnat, altres 
persones o inclús per ells mateixos

Article 25.5 Lleu
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Qualsevol altre conducta que no estigui contemplada en 
aquest annex com a infracció greu o molt greu Lleu

Cometre conductes vandàliques sobre béns, espais 
públics, mobiliari urbà, les seves instal·lacions o elements Article 6 Greu

Fer necessitats fisiològiques en zones amb alta afluència 
de persones, espais freqüentats per menors, a 
monuments o edificis catalogats com a protegits

Article 7.2 Greu

Emetre olors nocives o perjudicials per a les persones o el 
medi ambient Article 8 Greu

Abocar cendres incandescents als contenidors de 
recollida de residus Article 9.4 Greu

Practicar jocs amb instruments o altres objectes que posin 
en perill la integritat física dels usuaris o els béns públics Article 11.1 Greu

Dipositar residus especials fora dels punts de recollida 
establerts Article 12.2 Greu

Realitzar venda ambulant en l’espai públic Article 16 Greu
La comissió reiterada d’una infracció lleu en el termini 
d’un any Article 37.2 Greu

Realitzar barbacoes en espais públics, sense autorització Article 9.1 Molt greu
Realitzar barbacoes en urbanitzacions sense disposar de 
les mesures de seguretat, precaució i prevenció 
d’incendis

Article 9.2 Molt greu

Consumir begudes alcohòliques a la via o espai públics 
quan es doni qualsevol de les circumstàncies descrites a 
l’ordenança

Article 14 Molt greu

Practicar conductes què, sota l'aparença de mendicitat, 
siguin practicades de forma, intrusiva o agressiva, així 
com aquelles que comportin qualsevol tipus de coacció o 
assetjament continuat, als usuaris de les vies i dels 
espais d'ús públic o en dificulti el lliure desplaçament en 
qualsevol de les seves modalitats

Article 15 Molt greu

Negar-se o resistir-se a la tasca inspectora i de vigilància 
de l’administració, això com negar-se o resistir-se a 
subministrar dades o a facilitar la informació requerida per 
les autoritats competents o pels agents de l’autoritat en 
compliment de les seves funcions i subministrar 
informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o 
que indueixi a error de manera explícita o implícita

Article 26 Molt greu

La comissió reiterada d’una infracció greu en el termini 
d’un any

Article 37.3 Molt greu
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