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Barcelona incrementa els supòsits per substituir, per 

mesures alternatives, les sancions per infracció de les 

ordenances municipals  
 

» S’incrementa en un 38% les infraccions de les ordenances municipals 

susceptibles de ser substituïdes per tasques, i s’hi afegeixen sancions greus i 

molt greus 

 

» S’introdueix per primera vegada la mediació com a mesura alternativa a la sanció 

 

» La nota inclou declaracions del regidor de Drets de Ciutadania, Participació i 

Justícia Social, Marc Serra 

 

 

Des d’aquest mes d’agost l’Ajuntament de Barcelona amplia el nombre de sancions per 

incompliment d’ordenances municipals que es podran substituir per mesures alternatives. 

Aquesta possibilitat queda recollida en un nou decret aprovat pel consistori, que introdueix 

aspectes nous tan pel que fa als criteris com al procediment per adoptar aquestes mesures 

alternatives. 

 

Les mesures alternatives a la sanció són programes educatius, activitats o serveis d’utilitat 

pública i interès social, no remunerats, que duu a terme una persona que ha comès una 

infracció de les ordenances municipals. 

 

A part de veure ampliades els tipus de sancions susceptibles de ser substituïdes, amb el nou 

decret s’obre la porta a solucions alternatives a les estrictament sancionadores ampliant els 

instruments i les estratègies basades en la pedagogia, en la responsabilització de la persona 

infractora i en la reparació de la víctima. 

 

El regidor de Drets de Ciutadania, Participació i Justícia Social, Marc Serra, ha explicat que, 

amb aquest nou decret, l’Ajuntament de Barcelona “promou la cultura de justícia restaurativa 

entre la ciutadania. Així mateix, remarquem que les ordenances no tenen un objectiu 

recaptatori sinó que busquen evitar conductes antijurídiques i de transformació de conductes 

contràries al benestar col·lectiu”. “D’aquesta manera”, ha afegit Serra, “construïm ciutadania i 

també impedim que col·lectius vulnerables es vegin més afectats encara més per la imposició 

d’una sanció”.  

 

Aquest nou decret substitueix l’anterior, de 10 d’octubre de 2013 i introdueix les següents 

millores:  
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- S’incrementen en un 38% (d’111 a 154) les infraccions susceptibles de substitució. Es 

podran substituir infraccions greus i molts greu, no només lleus. S’amplien també els 

tipus de fets que poden donar lloc a substitució, entre d’altres, infraccions a drets i 

llibertats d’una tercera persona, i contaminació ambiental i acústica (sorolls que afecten 

la convivència). 

  

- S’introdueix la mediació com a mesura alternativa quan hi ha persones o col·lectiu 

perjudicats. 

 

- Es millora la informació al ciutadà: publicació al portal de tràmits del l’Ajuntament i es 

publica el llistat d’infraccions substituïbles. 

 

- Major implicació i coordinació amb serveis socials per garantir que les persones en 

situació de risc o vulnerabilitat tinguin accés a un pla de desenvolupament personal com 

a mesura alternativa a la sanció. 

 

- Millores tècniques del procediment (conversió €/h per trams, procediment...). I 

inclusió de nova normativa (LOPA, LOPD). 

 

Les mesures alternatives busquen sensibilitzar la persona infractora sobre les normes de 

conducta a l’espai urbà i de convivència a la ciutat de manera: 

 

 Més eficaç respecte de la responsabilització de la infracció. 

 Més econòmica per al contribuent. 

 Amb major garantia de compliment de la sanció. 

 Amb participació i implicació de la comunitat. 

 

Les mesures alternatives a la sanció poden consistir en: 

 

 Mesura educativa. 

 Prestació en benefici de la comunitat. 

 Pla de desenvolupament personal. 

 Mediació. 

 Qualsevol altra activitat que l’Ajuntament, amb el consentiment de la persona infractora, 

acorda en substitució de la sanció econòmica que correspon a la infracció comesa. 

 

En el cas que la mesura alternativa establerta sigui una prestació en benefici de la comunitat, 

les hores a dedicar-hi s’han de fixar en funció de si la persona infractora és major o menor 

d’edat i de la gravetat de la sanció corresponent a la infracció comesa, d’acord amb la taula 

següent: 
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EQUIVALÈNCIA EN HORES ENTRE SANCIÓ I PRESTACIÓ EN BENEFICI DE LA 

COMUNITAT: 

 Persones majors de 18 anys Persones menors de 18 

anys 

Sancions lleus De 8 a 20 hores De 4 a 10 hores 

Sancions greus De 21 a 40 hores De 11 a 20 hores 

Sancions molt greus De 41 a 60 hores De 21 a 30 hores 

 

 

Poden acollir-se a una mesura alternativa a la sanció les persones següents:  

 

 Adults residents a la ciutat de Barcelona, sempre que no hi hagi reincidència per 

infracció de la mateixa naturalesa en un període de 12 mesos i que en cas d’haver 

substituït una sanció amb anterioritat, aquesta s’hagi tancat positivament.  

 Persones en situació de vulnerabilitat.  

 Menors d’edat. 

 

En el cas que la persona infractora sigui menor d’edat l’Ajuntament li ofereix aquesta possibilitat 

de manera expressa, en el cas que sigui una persona adulta ho ha de demanar presentant una 

sol·licitud. 

 

La informació sobre les infraccions que es poden substituir i sobre els tràmits a realitzar pot 

consultar-se a: 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20140001160 

 

Decret de 12 d’abril de 2019, d’Ordenació de les mesures alternatives substitutòries de les 

sancions: 

https://bop.diba.cat/anuncis.asp?anunci=022019012628 

 

Declaracions del regidor de Drets de Ciutadania, Participació i Justícia Social, Marc Serra: 

 

Vídeo: 

https://ajbcn2017videoscomunicacio.s3-eu-west-

1.amazonaws.com/GOROKA+DECLAS/190823_AV_MesuresAlternativesSancionsOrdenan a 

ivisme/190 23 A   esuresAlternativesSancionsOrdenan a ivisme Brut.mp  

 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20140001160
https://bop.diba.cat/anuncis.asp?anunci=022019012628
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Àudio:  

https://ajbcn2017videoscomunicacio.s3-eu-west-

1.amazonaws.com/GOROKA+DECLAS/190823_AV_MesuresAlternativesSancionsOrdenançaC

ivisme/190823_AV_MesuresAlternativesSancionsOrdenançaCivisme+Veu.wav 

 


