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Per una revisió de l’Ordenança del civisme 
 

Maria Assumpció Vilà i Planas 

Síndica de Greuges de Barcelona 

 

Fa més de vuit anys, a final de 2005, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar l’Ordenança 

del civisme. L’objectiu de la citada normativa era preservar l’espai públic i garantir la 

convivència de tothom. El problema és que es tracta d’una eina que no distingeix les 

situacions d’exclusió social de la resta, i permet que es pugui sancionar a col·lectius 

vulnerables. No hi puc estar d’acord. Així, de fet, ha passat des que es va aprovar el text, 

tot i que, en els darrers dos anys, sembla que els protocols municipals i el nombre de 

sancions a sense sostre, entre altres persones, s’han reduït considerablement.   

 

Poder sancionar a aquestes tipus de col·lectius no té cap tipus de sentit. No serveix de 

res. Per què? Doncs, perquè agreuja la ja greu situació dels afectats, les sancions mai es 

cobraran perquè es tracta de persones insolvents i el fet de posar-les genera una feina 

administrativa que no porta enlloc. 

 

La Guàrdia Urbana hauria d’establir uns criteris molt clars per determinar en quines 

situacions han d’intervenir els agents. 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 on fer les seves necessitats. En aquestes casos, sí que es pot parlar 

de comportaments incívics, d’alteració de la convivència i degradació de l’espai públic. En 

el cas de les persones vulnerables, no. 

 

Com diu la mateixa Ordenança del civisme, els agents haurien de coordinar-se amb els 

serveis socials i derivar aquestes persones allà on calgui. El que necessiten aquests 

col·lectius és l’atenció dels serveis socials, un seguiment i un tractament adequat, i espais 

alternatius per a poder relacionar-se i conviure. El problema no són les conductes 

realitzades sinó la reconducció i superació dels problemes que pateix la persona. 

    

També sóc del parer que l’Ajuntament ha de modificar, el més aviat possible, l’Ordenança 

per solucionar definitivament el problema i que no es pugui sancionar els col·lectius 

vulnerables. En aquest sentit, he engegat una investigació d’ofici per estudiar a fons la 

normativa i fer una proposta a l’Ajuntament, abans que acabi l’actual mandat, sobre quins 

articles s’han de revisar. 

 

Considero que, en ocasions, l’Ordenança del civisme és una eina coercitiva estèril. No 

diferencia prou entre circumstàncies concurrents i incorpora al mateix temps situacions 

incíviques i violentes, i situacions de persones que es troben en situació d’exclusió social. 

 

Un dels darrers casos que m’ha tocat supervisar ha estat el d’una persona en situació 

d’exclusió social que acumulava un deute tributari de prop de 7.500 euros. Havia estat 

sancionada, entre els anys 2008 i 2012, per infringir reiteradament diferents ordenances. 
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Finalment, aquesta situació s’ha pogut reconduir, i després que Serveis Socials elaborés 

un informe favorable, s’ha aconseguit que l’Institut Municipal d’Hisenda li anul·lés les 

sancions i que aquestes es substituïssin per sessions d’atenció personalitzada. 

 

Que aquest cas s’hagi desencallat em fa pensar que les coses es poden fer d’una altra 

manera. De fet, em consta, que des de fa un parell d’anys, l’Ajuntament sanciona força 

menys (fet que vull agrair públicament) els col·lectius vulnerables, tot i l’existència encara 

en l’Ordenança dels articles que permeten sancionar-los. Així ho demostra el fet que el 

nombre de persones amb sancions que ha rebut la Fundació Arrels, l’entitat més 

important d’atenció a persones sense sostre al Raval, s’ha reduït considerablement. Si 

l’any 2011 va atendre 1.056 denúncies, el 2012, la xifra es va reduir fins les 208. Entre 

gener i  agost de 2013, les sancions imposades van ser només 82. 

 

Però el fet que encara hi hagi algunes persones vulnerables que són sancionades obliga a 

l’Ajuntament a plantejar-se obligatòriament una revisió de l’Ordenança. No serà fàcil. Hi ha 

molts interessos i punts de vista dispars. Com ha dit l’alcalde caldrà un consens important, 

però Barcelona ha de rectificar i impedir que es pugui sancionar els més vulnerables. 

Darrera els presumptes actes incívics que cometen aquests ciutadans s’amaguen 

situacions personals molt dramàtiques i dures. La solució no és la sanció, sinó l’atenció 

social, i un pla de treball per a la reinserció social i laboral. 

   

 

 


