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LA SÍNDICA PROPOSA MODIFICAR L’ORDENANÇA DE 

CONVIVÈNCIA PERQUÈ NO ES PUGUI SANCIONAR ELS 

COL·LECTIUS VULNERABLES A BARCELONA 

 
Les multes no són efectives perquè agreugen la situació dels afectats, en molts 

casos no s’arribaran a cobrar i originen un treball administratiu important que 

representa un malbaratament dels recursos públics 

 

El que necessiten aquestes persones és l’atenció dels serveis socials, un 

seguiment i un tractament adequat, i espais alternatius per poder relacionar-se i 

conviure 

 

El nombre de denúncies a persones en risc d’exclusió ha experimentat un descens 

dràstic els dos darrers anys; de 1.056 sancions el 2011 s’ha passat a 82 entre gener 

i agost de 2013, segons la Fundació Arrels. 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha emès un informe en què 

planteja la modificació de l’Ordenança de convivència per evitar que es pugui sancionar a 

persones sense sostre i altres col·lectius altament vulnerables. 

 

Amb tot, cal reconèixer que, en els darrers dos anys, des de que Vilà va demanar el gener 

de 2012 més mesures protectores que sancionadores pels sense sostre a Barcelona,  el 

nombre de sancions a persones en risc d’exclusió s’ha reduit drasticament. La síndica 

interpreta que ha estat perquè l’Ajuntament de Barcelona, molt acertadament, s’ha donat 

compte que no té cap sentit sancionar als col·lectius més vulnerables, ja que es tracta 

d’una mesura totalment ineficaç. 

  

Però el fet que l’any passat encara es van sancionar fins l’agost com a mínim a 82 

ciutadans en risc d’exclusió --segons les dades a les quals ha tingut accés la defensora 

facilitades per la Fundació Arrels, la principal entitat que atén a persones sense llar a 

Barcelona--, Vilà fa de nou una crida als responsables municipals perquè reflexionin sobre 
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la utilitat d’aquestes denúncies i sobre la conveniència de les multes reiterades i 

consecutives en el temps. 

 

La síndica creu que la Guàrdia Urbana hauria d’establir uns criteris molt clars per 

determinar les intervencions dels agents i l’Ajuntament modificar el més aviat possible 

l’Ordenança de convivència i solucionar d’aquesta manera definitivament el problema. No 

és el mateix sancionar a una persona que viu al carrer perquè no té mitjans i no disposa 

d’un domicili fix que a una persona amb un lloc fix on dormir i un espai per fer les seves 

necessitats. En aquests casos sí que es pot parlar de comportaments incívics i d’alteració 

de la convivència i degradació de l’espai públic. En el cas de les persones vulnerables, no.  

 

Segons Vilà, a més a més, aquest tipus de sancions no són efectives. No serveixen per 

resoldre el problema, ni dissuadeixen, sinó que agreugen la situació dels afectats. I són 

denuncies que, en la majoria de casos, no s’arribaran a cobrar perquè els sancionats són 

insolvents, i originen un treball administratiu important que representa un malbaratament 

de recursos públics, com suposa, per exemple, la incoació i tramitació dels expedients 

sancionadors, les notificacions, les resolucions i les anul·lacions. 

 

Vilà considera que abans de multar a una persona, els agents, com diu la norma, haurien 

de coordinar-se amb els serveis socials i derivar aquesta persona allà on correspongui per 

facilitar-li l’atenció que mereix. El que necessita aquesta persona és l’atenció dels serveis 

socials, un seguiment i un tractament social adequat, i espais alternatius per poder 

relacionar-se i conviure. El problema no són les conductes realitzades sinó la reconducció 

i la superació dels problemes que pateix la persona. 

 

Canvi de tendència 

Amb tot, sembla que hi ha hagut un canvi de tendència i ara es sanciona molt menys que 

el gener de 2012, i la síndica vol reconèixer públicament la feina feta per l’Ajuntament de 

Barcelona en aquesta línia. Segons dades d’Arrels, el nombre de sancions va clarament a 

la baixa des de l’any 2012. Així, si l’any 2011 es van imposar 1.056 sancions, el 2012, van 

ser només 208, cinc cops menys. Fins l’agost de 2013, les denúncies eren 82. Vilà, però, 

vol deixar palès que aquestes xifres podrien no coincidir amb la totalitat de sancions 

imposades a Barcelona durant aquests anys a col·lectius vulnerables. 

  

En molts casos, les persones sancionades no disposen d’ingressos econòmics o si en 

tenen són inferiors al salari mínim interprofessional, és a dir són persones en situació de 

greu vulnerabilitat social. Molts d’aquests ciutadans pateixen malalties cròniques o 

alcoholisme crònic. Precisament, el consum d’alcohol a la via pública i embrutar el carrer 

són els principals motius de sanció. Es dóna la circumstància que alguns sense sostre 

han rebut un elevat nombre de sancions que no constituixen cap mesura ni de caràcter 

educatiu ni fomentadora de canvis d’hàbit, sinó que suposen una nova dificultat cap a 

normalitzar la seva situació. 
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En els darrers dos anys, la síndica ha supervisat el cas d’una persona en situació 

d’exclusió social que acumulava un deute tributari de prop de 7.500 euros com a 

conseqüència de prop d’una setantena de sancions, entre els anys 2008 i 2012, per 

l’incompliment de diferents articles, principalment de l’Ordenança de convivència: beure 

alcohol al carrer, llençar envasos, dormir a la via pública. Finalment, a aquesta persona se 

li van anular les sancions i van ser substituïdes per sessions d’atenció social 

individualitzada amb els serveis socials. 


