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LA SÍNDICA PROPOSA ADEQUAR L’IMPORT DE LES 

SANCIONS DE L’ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA A LES 

CONDUCTES INFRACTORES I A LA CAPACITAT 

ECONÒMICA DE LA CIUTADANIA 

 
Vilà considera que hi ha quanties que són del tot desproporcionades amb el fet 

infractor, a més d’irreals en quan a les pretensions efectives de cobrament si no és 

a costa d’ocasionar situacions de precarietat, possiblement més greus que 

l’afectació dels bens que es pretén protegir 

 

Dos dels casos supervisats han estat sancions de 1.125 euros per jugar a criquet en 

una plaça i pujar amb una bici a una llosa de formigó, respectivament 

 

La defensora és també partidària que es promogui la revisió de l’Ordenança pel que 

fa al tractament dels menors i les infraccions greus per assegurar el compliment de 

la finalitat de la norma en relació amb el caràcter educatiu i pedagògic    

 
La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, considera que alguns dels 

imports de les sancions previstes en l’Ordenança de convivència són del tot 

desproporcionats amb el fet infractor i amb la finalitat perseguida, i opina que cal una 

ràpida adequació de les sancions a les conductes infractores i a la capacitat econòmica 

de la ciutadania sense perdre la funció dissuasiva. 

 

Vilà ha inclòs aquesta recomanació en l’informe que ha elaborat arran de la queixa 

presentada per un ciutadà disconforme amb la sanció de 1.125 euros per jugar al criquet 

en una plaça de Ciutat Vella. Segons la persona reclamant, la quantia és massa alta tenint 

en compte el tipus d’activitat i les circumstàncies en que es van desenvolupar els fets, és 

a dir que el que ha plantejat a la defensora és si la sanció que li van posar s’adequa a la 

gravetat del fet tenint en compte la conducta antijurídica, la culpabilitat, la reincidència, les 

circumstàncies concurrents i la finalitat perseguida per la norma. 
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La síndica ha conclòs que, formalment, la tramitació de l’expedient ha estat correcta, però 

amb un resultat del tot desproporcionat, no prou justificat i mancat d’equitat. Segons la 

síndica, l’actuació punitiva municipal ha estat desproporcionada tenint en compte la 

conducta infractora, les circumstàncies concurrents i la multa prevista. 

 

De fet, l’Ordenança de convivència no prohibeix cap joc en concret a la via pública, sinó 

que defineix determinades característiques que han de concórrer en un joc per prohibir-lo, 

i considera greu si la pràctica d’un joc determinat comporta un risc rellevant per a la 

seguretat de les persones o els bens, és a dir que queda al criteri discrecional de l’agent 

denunciant decidir si la infracció comporta un risc rellevant o no. Aquest fet determina 

considerar la infracció com a lleu o greu i, per tant, el seu import. 

 

La síndica és de l’opinió que si el que persegueix la norma municipal és dissuadir d’un 

determinat joc o ocupació abusiva de l’espai públic, l’import d’una infracció lleu, fins a 750 

euros de sanció, resulta prou eficaç i contundent sobretot per a un col·lectiu de 

practicants, la gran majoria del qual, són joves i tenen una capacitat de despesa limitada. 

Cal recordar, a més, que l’Ordenança de convivència es va aprovar a final de 2005 quan 

les circumstàncies econòmiques de la ciutadania eren molt diferents a les actuals a causa 

de la crisi econòmica. 

 

Un menor sancionat 

 

Al llarg de 2104, Vilà ha supervisat diferents casos de persones disconformes amb els 

imports de les sancions per, presumptament, vulnerar l’Ordenança de convivència. 

Particularment greu, en opinió de la síndica ha estat el cas d’un menor d’edat sancionat 

també amb 1.125 euros per pujar amb una bicicleta a una llosa de formigó en una plaça 

de Nou Barris. La persona que va posar la queixa va ser la mare del sancionat, que va 

expressar la seva disconformitat perquè el noi no va causar cap dany al mobiliari urbà ni a 

terceres persones i desconeixia la prohibició. 

 

Finalment, la dona va acceptar el pagament reduït de la sanció, 525 euros, una quantitat 

que igualment considera desproporcionada i inassolible donada la precària situació 

familiar. Es tracta d’una dona vídua, amb dos fills a càrrec, i que només cobra la pensió de 

viudetat i un salari molt baix d’una feina que se li acabarà aviat. En la formulació de la 

queixa, la reclamant va exposar a la síndica que la sanció comporta un perjudici econòmic 

greu a la família, i que va plantejar a l’Ajuntament de Barcelona l’anul·lació de la denúncia, 

el pagament a terminis i la substitució per treballs en benefici de la comunitat, però diu  

que li van ser denegades totes les peticions. 

 

La síndica ha donat la raó a la ciutadana, tot i que el comportament denunciat no està 

permès, perquè no hi ha hagut proporcionalitat entre els fets innocus comesos pel menor i 

la sanció aplicada. En l’informe, Vilà diu que la multa ha comportat un resultat desmesurat 

i greument lesiu per a l’economia familiar en tant que no s’havia produït cap dany al 

patrimoni públic ni a la convivència ciutadana. 
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Vilà ha recomanat al consistori la requalificació de la infracció com a lleu, que s’acordi la 

commutació de la multa per treballs per la comunitat atenent el principi de l’interès 

superior de l’infant, i que promogui la revisió de l’Ordenança pel que fa al tractament dels 

menors d’edat i les infraccions greus per assegurar el compliment de la finalitat de la 

norma en relació al caràcter educatiu i pedagògic. 

 

En definitiva, la síndica ha conclòs que en alguns casos supervisats, com els descrits, 

sobre l’Ordenança de convivència, les quanties de les multes són del tot 

desproporcionades en relació amb la falta comesa, a més d’irreals en quan a les 

pretensions efectives de cobrament si no és a costa d’ocasionar situacions de precarietat, 

possiblement més greus que l’afectació dels bens que es pretén protegir. En opinió de 

Vilà cal, doncs, una ràpida adequació de les sancions a les conductes infractores sense 

perdre la funció dissuasiva. 

 

    

     

  


