
LA SÍNDICA CONSIDERA UN DESPROPÒSIT LEGAL 

SANCIONAR AMB MÉS DE 10.000 EUROS COL·LOCAR 

PUBLICITAT D’UNA AUTOESCOLA ALS PARABRISES 

DELS COTXES  

 
Vilà ha donat la raó a un ciutadà que va ser denunciat com a mínim 27 cops, entre 

els anys 2010 i 2011, per infringir l’Ordenança del civisme  

 
La defensora entén que a la persona denunciada se li hauria hagut d’aplicar el 

concepte d’infracció continuada, infracció prevista quan es produeix una pluralitat 

d’actes del mateix fet, ja que hauria permès reduir considerablement l’import a 

pagar  

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha donat la raó a un ciutadà 

que va ser multat per l‟Ajuntament de Barcelona 27 cops (entre els anys 2010 i 2011, 

segons les dades de què disposa la Sindicatura) per col·locar publicitat de la seva 

autoescola als parabrises dels vehicles. Aquest fet ha suposat per a la persona 

denunciada acumular un deute d‟almenys 10.125 euros amb l‟Institut Municipal d‟Hisenda 

(IMH).  

 

Tot i que el promotor de la queixa ha infringit l‟Ordenança del civisme, que prohibeix la 

pràctica citada, Vilà creu que l‟actuació municipal ha estat un despropòsit legal i una mala 

pràctica administrativa, i considera que a l‟infractor se li hauria hagut d‟aplicar, en algunes 

de les denúncies, el concepte d‟infracció continuada en lloc de tramitar tantes sancions 

com denúncies fetes. Si s‟hagués fet d‟aquesta manera, l‟import a pagar es reduiria. 

 

En la resolució que ha emès, la defensora recomana a l‟IMH que revisi les sancions 

imposades i que apliqui a l‟autoescola, de manera adequada i en el casos en què sigui 

possible, el criteri d‟infracció continuada. Es considera infracció continuada quan es 

vulnera un únic precepte normatiu i es produeix una pluralitat d‟accions del mateix fet 

infringit en una temporalitat concreta. En aquest sentit, l‟Ordenança municipal reguladora 

del procediment sancionador és molt clara i diu: “Qui, en execució d‟un pla preconcebut, o 



aprofitant idèntica ocasió, realitzés una pluralitat d‟accions o omissions que infringeixen el 

mateix precepte o preceptes d‟igual o semblant naturalesa, serà sancionat com a autor 

d‟una infracció continuada”. El sentit de la figura de la infracció continuada és aconseguir 

una justa i proporcionada sanció econòmica.  

375 euros per denúncia 

Segons les dades de què disposa la síndica, el ciutadà va ser sancionat per col·locar 

publicitat, als parabrises dels cotxes, d‟una oferta comercial de la seva autoescola. La 

primera sanció que va rebre és del 22 de juny de 2010, i l‟última, del 16 de setembre de 

2011. En total són 27 denúncies, almenys aquest és el nombre de sancions que han 

arribat a la Sindicatura, cadascuna castigada amb 375 euros. Només en un sol dia, el 8 de 

juliol de 2010, l‟infractor va ser sancionat 6 vegades pel mateix fet. 

 

En opinió de la defensora, la conducta de la persona sancionada i els fets denunciats 

poden complir, almenys en part, els requisits demanats per tal que la infracció sigui 

considerada continuada, i creu que ni els agents denunciants, ni l‟instructor dels 

expedients sancionadors, ni l‟òrgan sancionador han tingut en compte cap dels criteris fins 

ara descrits. Segons Vilà, l‟actuació municipal no ha seguit cap criteri lògic i ha generat un 

efecte injust, pervers i distorsionat quant a la seva finalitat, que no és altra que la 

dissuasió de la conducta infractora i la seva correcció. 

  

La síndica creu que la crisi i la situació de necessitat poden fer proliferar les accions 

publicitàries, algunes de les quals poden estar prohibides, per part de ciutadans 

desesperats per donar a conèixer l‟activitat professional que desenvolupen, amb l‟objectiu 

d‟obtenir uns ingressos que els permetin sobreviure. Vilà no creu que, en aquests casos, 

l‟Ajuntament hagi de fer una aplicació automàtica de la norma. La norma no té sentit en si 

mateixa; la seva aplicació té com a principal objectiu la prestació d‟un servei públic. 

 

En el cas descrit, hauria estat bé que els agents haguessin anteposat els criteris 

pedagògics, i haguessin informat l‟afectat que estava cometent una infracció, als punitius. 

La Llei de policies locals diu, en un dels seus articles, que els agents han de procurar 

auxiliar i protegir els ciutadans i proporcionar-los informació completa i tan àmplia com 

sigui possible sobre les causes i la finalitat de les seves intervencions.  

  

Vilà va emetre aquesta resolució abans de l‟estiu sense conèixer quina ha estat la 

fonamentació de l‟IMH per tramitar tantes sancions com denúncies fetes en lloc d‟aplicar 

el concepte d‟infracció continuada. Després d‟esperar uns mesos per veure si el consistori 

atenia les seves recomanacions, la síndica ha decidit fer públic el cas i demanar a l‟IMH 

que revisi les sancions imposades per veure en quins casos es pot aplicar el criteri 

d‟infracció continuada. Les notícies de què disposa la síndica és que el ciutadà encara 

segueix rebent sancions d‟aquella època i que, de moment, l‟Ajuntament li ha embargat 

uns 2.000 euros.  

 

En aquests moments, la defensora està tramitant un altre cas d‟una ciutadana que va ser 

sancionada 4 cops per col·locar publicitat del seu negoci d‟assessoria d‟imatge als 



parabrises dels vehicles. A diferència del cas anterior, en aquest l„Ajuntament sí que ha 

acceptat les al·legacions i ha decidit finalment tramitar les denúncies com una única 

infracció continuada, la qual cosa permetrà reduir l‟import inicial a pagar. 

 


