
LA SÍNDICA DENUNCIA LA INEFICÀCIA DE 

L’ORDENANÇA DE CIVISME QUAN SANCIONA 

PERSONES VULNERABLES 

Vilà ha supervisat el cas d’una persona, en situació irregular, multada 177 cops en 

per venda ambulant i que acumula un deute amb l’Ajuntament d’uns 60.000 euros   

Les multes difícilment es cobraran perquè es tracta de ciutadans insolvents i tota la 

tramitació suposa una càrrega molt feixuga i improductiva per a l’Administració  

La intervenció de la defensora ha permès anul·lar 94 denúncies a un ciutadà que no 

havia estat identificat correctament en les butlletes    

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, considera que l’Ordenança 

del civisme resulta totalment ineficaç quan els sancionats són persones vulnerables. Les 

multes difícilment es cobraran, perquè els denunciats són insolvents, i tota la tramitació 

suposa una càrrega molt feixuga i improductiva per a l’Administració. En diferents 

resolucions, la defensora ha recomanat a l’Ajuntament que faci una valoració objectiva 

sobre l’efectivitat de l’Ordenança en situacions d’estat de necessitat i ha proposat que es 

reforcin les actuacions preventives i es revisin els imports de les sancions per tal 

d’adequar-los a la capacitat econòmica dels infractors de forma anàloga al Codi penal. 

Vilà ha emès aquestes recomanacions després d’estudiar, al llarg de l’any passat, 21 

queixes en relació amb l’Ordenança del civisme. Una de les més importants és la d’un 

ciutadà afganès, que es troba en situació irregular a Espanya, i que no pot tornar al seu 

país perquè es veuria obligat a integrar-se en l’exèrcit. La impossibilitat de trobar una feina 

fa que hagi de sobreviure dels minsos ingressos que obté de la venda ambulant il·legal de 

productes no alimentaris. Des de l’any 2008, ha acumulat 177 sancions i té un deute amb 

la hisenda municipal d’uns 60.000 euros.  

En aquest cas, Vilà ha considerat que l’actuació municipal ha estat ineficaç i ha donat la 

raó al ciutadà. S’ha tramitat un gran nombre d’expedients sancionadors  que, molt 

possiblement, mai no es cobraran, i no s’ha tingut en compte l’estat de necessitat de la 

persona denunciada. La síndica considera que la situació descrita és força complexa i va 



més enllà dels procediments sancionadors imposats. Vilà creu que moltes persones en 

situació de vulnerabilitat es veuen abocades a infringir l’Ordenança per sobreviure i entren 

en una espiral de marginalitat de la qual és quasi impossible sortir.  

De fet, la major part de les sancions a pobres i gent necessitada difícilment prosperaran. 

Segons dades fetes públiques l’abril passat, l’any 2011 només es va cobrar el 8 % de les 

sancions imposades en compliment de l’Ordenança del civisme, un fet que, per exemple, 

no es dóna amb les multes de trànsit.  

Multes de fins a 3.000 euros 

En la seva resolució, la defensora recorda que, abans de l’aprovació de l’Ordenança del 

civisme, l’any 2006, algunes de les conductes tipificades com a incíviques ja eren 

regulades per altres normatives, especialment per l’Ordenança d’ús de les vies i els 

espais públics i l’Ordenança de medi ambient. El principal canvi que va significar 

l’Ordenança del civisme va ser un increment econòmic de les sancions, que poden arribar 

fins als 3.000 euros i, en el cas de la venda ambulant, fins als 500. Això es va fer en un 

moment de prosperitat, quan la gent tenia més oportunitats que ara. Vilà creu que fóra 

convenient que l’Ajuntament revisés els imports i els rebaixés per la situació de crisi i per 

adequar-los a la capacitat econòmica dels infractors, tal com fa el Codi penal amb les 

faltes d’ordre penal, i que tingués en compte la proporcionalitat que exigeix la Llei del 

procediment administratiu, quan es refereix a la potestat sancionadora de l’Administració. 

La síndica creu que la situació de necessitat que pateix la persona que va presentar la 

queixa justifica el sobreseïment dels expedients sancionadors i la derivació del seu cas a 

serveis socials. Tal com estableix la legislació dels serveis socials de Catalunya i la dels 

drets i llibertats dels estrangers a Espanya, els serveis socials tenen l’obligació legal 

d’atendre l’allotjament i la manutenció d’aquestes persones amb independència de la seva 

situació administrativa.   

Un altre cas supervisat per la defensora dels barcelonins és el d’un altre ciutadà, també 

afganès, que va ser multat 94 cops per venda ambulant, entre els anys 2009 i 2011, amb 

la curiosa circumstància que en cap de les 94 butlletes de denúncia hi figurava el número 

del passaport, és a dir, la persona que presumptament havia comès les infraccions no 

havia estat identificada correctament. Arran de la intervenció de la síndica, l’Institut 

Municipal d’Hisenda va anul·lar les sancions. 

En aquest cas, o bé la Guàrdia Urbana  no va fer constar el número d’identificació 

personal del ciutadà, o en va fer constar un d’erroni. En tot cas, les dades identificatives 

constitueixen una informació rellevant per a la tramitació del procediment sancionador, i el 

seu defecte o l’omissió d’aquestes ha desembocat en l’anul·lació de les 94 multes. 

La síndica considera que una bona Administració no ha d’apartar-se dels principis 

constitucionals d’eficàcia i d’equitat, els quals impliquen un funcionament diligent per 

aconseguir l’efecte desitjat. En aquest cas, sorprèn que en cap dels 94 expedients s’hagi 

seguit el protocol establert per a la completa identificació del presumpte infractor. Això ha 



suposat un esforç administratiu i econòmic sense que s’hagi aconseguit, però, la finalitat 

que es perseguia i, per tant, s’ha produït un allunyament dels principis constitucionals.  

Els casos descrits són dos exemples molt clars de persones que, tot i estar en situació de 

vulnerabilitat, han estat sancionades desenes de vegades sense que els procediments 

sancionadors hagin pogut prosperar. Vilà creu que, sis anys després de l’entrada en vigor 

de l’Ordenança del civisme, i en la realitat complexa que vivim, caldria fer una reflexió 

sobre si aquesta és prou eficaç per aconseguir l’objectiu que la va motivar i si no seria 

necessari apostar més per un increment de les polítiques preventives i assistencials. La 

defensora es mostra partidària d’incrementar els recursos formatius ocupacionals becats 

que permetin canalitzar les necessitats de subsistència de les persones immigrants 

mentre no disposin de permís de treball. 

De fet, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar, l’any 2006, un pla de reinserció social i 

laboral a les persones afectades per l’aplicació del capítol vuitè de l’Ordenança del 

civisme i que fa referència al comerç ambulant no autoritzat d’aliments, begudes i altres 

productes. El pla té com a objectiu l’articulació de diferents accions que permetin establir 

un itinerari personalitzat d’inserció laboral contemplant mesures d’orientació professional, 

formació i experiència professional, i garantint alhora un acompanyament personalitzat al 

llarg del procés a totes les persones objectes d’intervenció. El pla, però, exclou 

incomprensiblement el col·lectiu més ampli de venedors ambulants: les persones en 

situació irregular. 

  


