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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Mantenir un bon clima de convivència social en els municipis any rere any 
esdevé un repte, donada l’heterogeneïtat dels habitants i dels usos de l’espai 
públic, així com d’avenços i transformacions en les costums que afegeixen 
nous reptes a la ja de per si complexa tasca de la seguretat ciutadana i el 
civisme. La preservació de l’espai públic com a lloc de trobada i convivència de 
totes les persones que viuen en un municipi on puguin desenvolupar en total 
llibertat les seves activitats respectant els drets dels demés és potser un dels 
mandats més fonamentals que reben les administracions municipals dels seus 
ciutadans i ciutadanes. L’increment substancial de la població canina de races 
perilloses, l’aparició del botellot, l’extensió en l’ús d’aparells electrònics en 
l’espai públic, l’ús indegut d’espais i mobiliari urbà o la generació de brutícia en 
els espais comuns són exemples de conductes conflictives que poden afectar a 
una bona convivència i al compliment de l’ordenança de civisme de qualsevol 
municipi. 
 
Aquestes noves conductes, sovint més properes a l’individualisme i a la 
insolidaritat allunyen a la ciutadania de la cura del bé comú i de la concepció de 
lo públic com a bé col·lectiu i compartit. Enfront a aquest escenari, molts 
municipis han readaptat la seva estratègia en la regulació de la convivència 
ciutadana per a dotar-les d’un enfocament més educatiu, innovador i que 
permeti reconèixer, responsabilitzar-se i reparar el dany causat mitjançant una 
mesura alternativa a la sanció econòmica ordinària. Es persegueix, doncs, 
impulsar noves mesures que permetin la incorporació d’un doble component 
educador i reparador en les ordenances municipals, que fomenti la generació d’ 
una ciutadania més compromesa i responsable, que s’allunyi del model 
purament sancionador i que l’apropi a d’altres plantejaments que incorporen la 
voluntat d’implicar a les persones que han comès una infracció de manera 
activa, des de la coresponsabilitat, l’aprenentatge personal, la reflexió i el 
respecte. Aquesta participació activa en la reparació augmenta el sentiment de 
pertinença i el compromís de la ciutadania en la cura i l’ús dels espais públics 
del municipi.  
 
La gran proximitat de la que gaudeix l’administració local enfront a d’altres 
administracions fa que sigui un actor necessari en l’abordatge d’aquest tipus de 
programes alternatius, que busquen la coresponsabilitat en la cura de lo públic, 
mitjançant la realització d’accions, programes i projectes que impulsin la gestió 
de la convivència des del diàleg, el compromís, la responsabilitat i el respecte, 
tot prioritzant les accions preventives, re educadores i reparadores enfront a les 
punitives i de caràcter sancionador. El gran repte de les administracions locals 
rau, doncs, en la recerca de mecanismes que enforteixin la relació entre 
administració, territori i ciutadania, apostant per els procediments que impliquin 
coresponsabilitat i reparació dels danys causats, mitjançant l’oferiment a la 
persona infractora que reuneixi una sèrie de requisits la possibilitat de substituir 
la sanció econòmica (la qual esdevé una acció punitiva que no deixa espai a la 
reflexió ni la reparació més enllà de la despesa econòmica) per una alternativa 
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educativa i de conscienciació que treballi per evitar la reincidència en les 
accions. 
 
Les Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica  (d’ara endavant, MASE), 
altrament dites Mesures Alternatives Educatives  a la Sanció Administrativa 
(MAESA) són aquell conjunt d’accions que un ajuntament pot oferir a les 
persones infractores com a alternativa a la sanció  econòmica prevista en una 
ordenança municipal i que basen la seva estratègia en la responsabilització i la 
reparació del dany a través d’un procés reeducatiu. En aquests programes, la 
principal fita és, per sobre de tot, enfortir el paper de la comunitat i treballar la 
vinculació  de la persona infractora a aquesta comunitat, amb l’ajuda essencial 
dels diferents agents de la Administració  publica. Els Programes MASE, beuen 
de la  ustícia  estaurativa, la qual posa l’accent en la participació  de les parts 
en la gestió del conflicte i el paper reparador de la justícia, contraposant-se als 
principis de la justícia retributiva clàssica.  
 
Aquesta tipologia de mesures estan destinades a potenciar una relació propera  
i de col·laboració entre la ciutadania, l’administració i la xarxa d’entitats del 
municipi, mitjançant la promoció de la corresponsabilització de la ciutadania 
envers l’espai, els equipaments públics i el mobiliari urbà i el foment del 
compromís i la participació activa en favor de la convivència. La mesura 
alternativa consisteix en una mesura educativa, una prestació en benefici de la 
comunitat, un pla de desenvolupament personal o qualsevol altra activitat que 
l’Ajuntament, amb el consentiment de la persona infractora, acordi imposar-li en 
substitució de la sanció econòmica que, segons l’ordenança municipal 
infringida, correspondria a la infracció comesa, amb la finalitat de sensibilitzar la 
persona infractora sobre les normes de conducta a l’espai urbà i de convivència 
a la ciutat. Pel que fa a la part educativa de la mesura, aquesta té per objectiu 
principal el reconeixement de la transgressió de la norma i el greuge causat a la 
comunitat així com l’assumpció de la responsabilitat per la persona infractora i 
la seva recuperació social.  
 
La substitució de la sanció econòmica per una mesura alternativa no es 
configura com a un dret subjectiu de les persones infractores, sinó com a una 
facultat de l’Ajuntament, que pot acordar aquella substitució en funció de si es 
compleixen o no els criteris i requisits establerts, de la circumstàncies concretes 
concurrents en cada cas, de la voluntat real de la persona interessada de 
reconèixer la infracció comesa, dels greuges causats a la comunitat, i de la 
disponibilitat o no de recursos adequats per al compliment de la mesura 
alternativa. No existeix, per tant, un dret subjectiu de les persones infractores a 
optar entre pagar la sanció econòmica o realitzar una mesura alternativa. El 
que hi ha, estrictament, és un dret d’aquestes persones a ser informades de la 
possibilitat que -- eventualment, i sempre que concorrin els criteris, requisits, 
disponibilitat de recursos, i altres circumstàncies establerts en aquest decret-- 
la sanció econòmica pugui ser substituïda per una mesura alternativa; dret que, 
en el cas que la persona infractora sigui menor d’edat, i en atenció al sentit 
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educatiu de la pròpia substitució, s’estén a que l’Ajuntament li ofereixi 
expressament aquella possibilitat.  
 
La present Ordenança consta de trenta tres articles, agrupats en cinc capítols, 
una disposició transitòria, una disposició derogatòria i una disposició final. En el 
capítol 1, de disposicions generals, s’estableix el seu objecte i àmbit d’aplicació 
i es defineixen diversos conceptes que hi apareixen per facilitar -ne la 
comprensió i interpretació. Així mateix, es recull el principi general segons el 
qual la substitució de la sanció per una mesura alternativa no exonera les 
persones infractores de l’obligació de reparar els danys o perjudicis causats. El 
capítol 2 es refereix al catàleg de mesures alternatives, als requisits que han de 
reunir les mesures alternatives substitutòries de les sancions, a la guia de 
recursos i a les persones i entitats col·laboradores. El capítol 3 estableix els 
requisits, criteris i principis aplicables a la substitució de la sanció. En el capítol 
4 es regula el procediment de substitució. El capítol 5 es refereix als aspectes 
relatius al compliment de la mesura alternativa.  
 
Considerem necessari promoure els bons usos dels espais compartits, cercar 
la conscienciació d’actituds de respecte i de comportaments educats, i advertir i 
desenvolupar tasques de  
prevenció de conflictes. Amb això, doncs, queda palesa la voluntat de treballar 
mesures que, més enllà de les sancions, permetin una conscienciació 
col·lectiva mitjançant dispositius socioeducatius amb intenció pedagògica i 
reparadora. 
 
D’acord amb l’article 139 de la Llei 57/2003, de mesures per a la modernització 
del govern local, s’habilita els ajuntaments per ordenar les relacions de 
convivència d’interès local i l’ús dels seus serveis, equipaments, 
infraestructures, instal·lacions i espais públics. És en aquest marc i amb la 
voluntat de reforçar la via de la conscienciació col·lectiva, que es proposen les 
Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica (MASE) com a conjunt d’accions 
que l’ajuntament pot oferir a les persones infractores com a alternativa a les 
sancions econòmiques previstes a les ordenances municipals. La literatura 
sobre la temàtica exposa que els objectius d’aquestes mesures tenen la 
voluntat de 1) potenciar una relació propera i de col·laboració entre la 
ciutadania, l’administració i la xarxa d’entitats del municipi. 2) promoure la 
corresponsabilització de la ciutadania envers l’espai, els equipaments públics i 
el mobiliari urbà, i 3) fomentar el compromís i la participació activa en favor de 
la convivència. Les MASE pivoten sobre els eixos educatius i reparadors i volen 
ser complementàries als procediments administratius establerts mitjançant la 
posada a disposició de les persones infractores d’un procediment que tingui els 
eixos expressats com a fonament del seu desenvolupament. 
 
Les MASE poden contribuir a millorar la conscienciació col·lectiva de manera 
global i també ens poden permetre establir mesures que millorin la qualitat dels 
espais públics en relació amb els excrements d’animals de companyia o bé les 
pintades que afecten diversos indrets de la ciutat. 
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L’aprovació i posada en marxa de l’Ordenança de Mesures Alternatives a la 
Sanció Econòmica pretén establir un programa eficaç de mesures alternatives 
que garanteixin el compliment d’unes activitats substitutòries a la sanció 
econòmica però sobretot siguin garants d’uns valors socials i educatius de cara 
a aquells ciutadans que cometin una infracció estipulada a l’Ordenança. 
 
Amb el present Programa de Mesures alternatives es pretenen assolir els 
següents objectius: 
 
a) Fomentar la convivència entre ciutadans i fer-los coresponsables i partícips 
de la gestió de les seves diferències. 
 
b) Millorar el diàleg entre persones i col·lectius acceptant el fet que el conflicte 
té un vessant positiu. 
 
c) Incrementar l’acceptació de la diferència de percepcions i opinions, tot 
fomentant la igualtat i el respecte cap a l’altre. 
 
d) Incrementar la participació dels ciutadans en els afers col·lectius i treballar 
per a la construcció social a través de la gestió i resolució d’aquests conflictes i 
posant les bases per a unes noves relacions i regles socials. 
 
Els conflictes derivats d’incompliments de l’Ordenança per a la Convivència, 
tinença d’animals i  el civisme han de ser tractats de forma específica i 
individualitzada on la principal fita sigui, per sobre de tot, enfortir el paper de la 
comunitat i treballar la vinculació de la persona infractora a aquesta comunitat, 
amb l’ajuda essencial dels diferents agents de l’Administració pública, que 
esdevindrà necessària per assolir els objectius de reeducació i correcció que es 
pretenen en l’Ordenança i  també en el present text. 
 
Les accions que s’emmarcaran dins el Programa de Mesures alternatives han 
d’ esdevenir un espai idoni per a poder treballar la reparació i l’enfortiment del 
teixit social en situacions que ara generen conflictes ciutadans. Des dels 
principis bàsics de la mediació, com són la voluntarietat, la confidencialitat, la 
neutralitat o el gran treball d’apoderament dels protagonistes, aquest Programa 
vol posar l’accent en la coresponsabilització dels conflictes ciutadans per part 
de tota la Comunitat. Som conscients que a l’assoliment d’aquests objectius no 
s’hi arriba únicament amb l’exercici per part de l’autoritat municipal i la seva 
potestat sancionadora, essent totalment necessària per altra banda. 
 
Capítol 1  
 
Disposicions generals 
 
Article 1 Objecte 
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1. Aquesta Ordenança té com a objecte l'organització del sistema de mesures 
alternatives a les sancions previstes per les infraccions tipificades per 
l’ordenança municipal reguladora del civisme, la convivència ciutadana i la via 
pública, l'Ordenança reguladora de la tinença d'animals i l’Ordenança 
Reguladora de residus a la via pública, així com també aquelles noves 
ordenances que entrin en vigor i s’adhereixin al programa de mesures 
alternatives a la sanció econòmica.  
 
2. L'Ordenança està subjecta a les legislacions del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i de règim local, vigents en cada 
moment, de forma que la seva interpretació i aplicació s'ha de fer d'acord amb 
aquestes. Així mateix i a aquests mateixos efectes, els principis i els preceptes 
que integren i formen part d'aquestes legislacions s'aplicaran per a resoldre els 
dubtes i llacunes que pugui plantejar la disposició administrativa general 
present. 
 
Article 2 Àmbit d’aplicació 
Els preceptes continguts en aquesta Ordenança seran d’aplicació en tot el 
terme municipal de Montornès del Vallès. 
 
 
Article 3 Definicions 
Als efectes d’aquest decret s’entén per: 
a) Programa de mesures alternatives: el conjunt de disposicions i recursos 
necessaris 
per a gestionar una mesura alternativa en substitució de les sancions 
econòmiques. 
 
b) Mesura alternativa a la sanció: l’activitat que consisteix en una mesura 
educativa, una prestació en benefici de la comunitat, un pla de 
desenvolupament personal,o qualsevol altra  activitat que l’Ajuntament, amb el 
consentiment de la persona infractora i, en el seu cas dels seus representants 
legals, acorda en substitució de la sanció econòmica que correspon a la 
infracció comesa, amb la finalitat de sensibilitzar la persona infractora sobre les 
normes de conducta a l’espai urbà i de convivència a la ciutat. 
 
c) Mesura educativa: la mesura alternativa consistent en la realització d’una 
activitat formativa o instructiva l’objectiu principal de la qual és el reconeixement 
de la transgressió de la norma i el greuge causat a la comunitat així com 
l’assumpció de la responsabilitat per la persona infractora i la seva recuperació 
social. 
 
d) Prestació en benefici de la comunitat: la mesura alternativa consistent en la 
realització d’una activitat de suport a un servei, equipament o entitat durant un 
temps proporcional a la infracció comesa que té com a objectius principals la 
responsabilització de la persona infractora pel dany causat a la comunitat i la 
restitució moral a aquesta. 
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e) Pla de desenvolupament personal: la mesura alternativa consistent en la 
participació en processos o sessions individualitzades o col·lectives que tenen 
com a objectiu el canvi  ’actituds per facilitar la recuperació social de la persona 
infractora. 
 
f) Programa de mesures alternatives:conjunt d’elements i disposicions 
necessàries per gestionar una mesura alternativa en substitució a la sanció 
econòmica. 
 
g) Persona o col·lectiu perjudicat: persona o conjunt de persones que de 
manera directa o indirecta ha sofert un dany físic, moral o material com a 
conseqüència de la infracció comesa. 
 
h) Pla de realització de la mesura alternativa: document en el qual es concreten 
la mesura alternativa acordada, les tasques a realitzar i les condicions, el lloc, 
el calendari i l’horari de compliment. 
 
i)  ecurs: L’equipament, servei o lloc de prestació de la mesura alternativa, la 
qual es 
pot realitzar tant en l’àmbit de l’administració municipal o dels organismes i les 
entitats que en depenen o que hi estan vinculades. 
 
j) Guia de recursos: el conjunt de les mesures alternatives que han estat 
definides i vinculades en llocs de compliment concrets i d’aquelles altres que es 
proposin i es defineixin com a d’interès per a la persona infractora o per a la 
comunitat, o per ambdues alhora. 
 
k) Entitat col·laboradora: la persona física o jurídica, pública o privada, que 
posa a disposició de l’administració municipal els recursos per al compliment de 
les mesures alternatives, i que, a aquests efectes, hi subscriu el corresponen 
Programa de mesures alternatives a la sanció econòmica. 
 
Article 4 Reparació de danys 
La substitució de les sancions econòmiques per mesures alternatives o 
substitutòries a la sanció econòmica, no exonera les persones infractores de 
l’obligació de reparar els danys o perjudicis causats amb la infracció que ha 
comès. 
 
Capítol 2  
 
Mesures alternatives a les sancions 
 
Article 5 Requisits que han de reunir les mesures alternatives 
1. Les mesures alternatives han de reunir, acumulativament, els requisits 
següents: 
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a) Han de consistir en activitats de suport a les funcions pròpies del recurs on 
es duen a terme, aportant-hi un valor afegit, o en accions educatives o de 
recuperació social de la persona que les realitza o de restabliment de vincles o 
valors de la convivència. 
 
b) No poden atemptar contra la dignitat de la persona ni ser discriminatòries per 
raó de sexe, expressió i/o identitat de gènere, orientació sexual ni per cap 
condició o circumstància personal o social. 
 
c) Han de ser d’interès públic o social o tenir una utilitat per a la comunitat, i/o 
han de suposar una oportunitat personal o contenir un valor educatiu per si 
mateixes, especialment quan les persones que les hagin de realitzar siguin 
menors d’edat. 
 
d) No poden tenir caràcter retribuït ni consistir en la realització de tasques que 
comportin o puguin comportar l’establiment o el manteniment de cap tipus de 
relació laboral o funcionarial ni amb l’entitat on es portin a terme ni tampoc amb 
l’Ajuntament ni amb els seus ens instrumentals. 
 
2. Les mesures alternatives s’han de realitzar en recursos oferts per persones 
físiques o jurídiques o institucions d’interès públic o social que els serveis 
tècnics municipals considerin que reuneixen les condicions. 
 
3. La realització de les mesures alternatives ha de ser supervisada per la 
persona que hagi designat la persona titular del recurs corresponent, la qual 
n’ha de tutelar l’evolució i valorar el compliment o aprofitament. 
 
Article 6 Catàleg de mesures alternatives 
1. El catàleg de mesures alternatives és el conjunt de les mesures que es 
poden adoptar en substitució de les sancions pecuniàries que s’imposin per 
l’incompliment de deures, prohibicions o limitacions contingudes en les 
ordenances municipals.  
 
2. Les mesures alternatives s’estructuren en dos eixos principals: 
 
a) Eix socioeducatiu, el qual compleix una funció pedagògica basada en la 
confiança, el respecte entre els participants, convidant a la persona infractora a 
vincular-se a la dinàmica social i cultural del seu entorn. 
b) Eix reparador: en el qual la persona infractora pot trobar el sentit en la 
mesura alternativa i i compensat a la comunitat. 
 
3) Les mesures alternatives poden consistir en:  
 
a) Una mesura educativa. 
b) Un pla de desenvolupament personal. 
c) Una prestació en benefici de la comunitat en qualsevol dels recursos  
incorporats al catàleg.  
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d) Suport al treball social i assistencial. 
e) Treballs en parcs i jardins. 
f) Neteja urbana. 
g) Divulgació i conscienciació de valors i convivència cívica. 
h) Reparació i reposició de mobiliari urbà. 
i) Cursos, xerrades o conferències. 
j) Programes de cooperació i solidaritat. 
k) Qualsevol altra acció que es consideri d’interès per a la persona infractora i 
per a la comunitat i tingui per finalitat sensibilitzar la persona infractora sobre la 
infracció comesa i/o reparar el dany de la o de les persones perjudicades.  
f) Una combinació de qualsevol de les mesures expressades a les lletres 
anteriors. 
 
Article 7 Persones i entitats col·laboradores 
1. Les persones i entitats col·laboradores són les entitats i institucions, i altres 
persones  físiques o jurídiques, públiques o privades, d’interès públic o social, 
que estiguin interessades en col·laborar i participar en el programa de 
substitució de les sancions econòmiques per mesures alternatives, i que, a 
aquests efectes, ofereixen i posen a disposició, d’una manera continuada en el 
temps, dels serveis municipals competents recursos on les persones infractores 
poden realitzar aquelles mesures. 
 
2. Les persones i entitats col·laboradores s’han de comprometre a definir i 
posar a disposició i mantenir les places que ofereixin per a la realització de les 
mesures alternatives en les condicions i els requisits que l’Ajuntament 
estableixi. Aquest compromís es pot formalitzar mitjançant l’adhesió de l’entitat 
col·laboradora al Programa de mesures alternatives. 
 
Capítol 3  
 
Requisits, criteris i principis aplicables a la substitució de la sanció per 
una mesura alternativa 
 
Article 8 Criteris d’idoneïtat de la mesura 
1.Les mesures alternatives es poden adoptar quan concorrin acumulativament 
els requisits següents: 
a) Que les infraccions a substituir portin causa d’infraccions comeses per 
persones físiques i que no hagin adquirit fermesa en via administrativa. La 
sanció és ferma en via administrativa quan ja no es pot interposar contra ella 
cap recurs administratiu ordinari, ni el d’alçada ni el potestatiu de reposició, 
regulats a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 
b) Que la persona infractora (majors i menors d’edat) realitzi la infracció dins 
del municipi i resideixi a Montornès del Vallès, tant en el moment de cometre la 
infracció com en el moment de sol·licitar-ne la substitució. 
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c) Pot acollir-se a les MASE aquella persona que realitzi la infracció dins del 
municipi de Montornès del Vallès, sense necessitat que resideixi al municipi, si 
es tracta d’una persona menor d’edat. 
d) Que la sanció no hagi estat satisfeta ni tampoc s’hagi formalitzat el 
fraccionament del seu pagament ni, als efectes d’aquest fraccionament, el 
reconeixement del deute corresponent. 
e) Que l’infractor/a no sigui reincident en la comissió d’una infracció de la 
mateixa naturalesa a la que pretén substituir. S’entén que una infracció és de la 
mateixa naturalesa quan el bé jurídic protegit és el mateix o molt similar. 
Excepte en els casos de persones en situació de vulnerabilitat social, no 
procedirà la substitució d’una sanció econòmica per una mesura alternativa si 
es produeix una reiteració per infraccions de la mateixa naturalesa en un 
període de 12 mesos anteriors a la data que es va cometre la sanció.  
f) Que l’infractor/a no tingui mesures substitutòries en curs per infraccions de la 
mateixa naturalesa. 
g) Si la persona és menor d’edat, s’ha de prioritzar l’establiment d’aquelles 
mesures que tinguin les majors capacitats o intencions educatives, i s’han 
d’establir en tot cas tenint en compte principalment el seu interès superior. 
h) En qualsevol cas, el tipus de mesura proposada ha de ser adequada i 
proporcionada a la infracció comesa, a les oportunitats i les capacitats de la 
persona infractora i a les disponibilitats dels serveis i les persones i entitats 
compromeses en el programa de substitució.  
 
2. La substitució de la sanció per una mesura alternativa no procedeix si la 
substitució s’ha demostrat com a ineficaç per a procurar la responsabilització 
de la persona infractora o, en el cas dels menors d’edat, per a donar 
compliment a la seva finalitat educativa. 
 
En els supòsits en què la persona infractora presenti un perfil de risc o de 
vulnerabilitat social, aquests criteris s’adaptaran a les circumstàncies concretes 
de la situació en què es trobi  aquella persona, i s’aplicaran en el sentit més 
favorable a l’adopció de les mesures alternatives i a l’assoliment dels seus 
objectius. 
 
3. Si no hi concorren els criteris d’idoneïtat expressats en els apartats 1 i 2, s’ha 
de reprendre el procediment sancionador o bé s’ha d’executar la sanció, 
segons correspongui. 
 
Article 9 Principi de consentiment 
1. Llevat que estigui establerta per una norma de rang legal, la substitució de la 
sanció per una mesura alternativa requereix sempre el consentiment de la 
persona infractora i, quan es tracti de persones menors d’edat o incapacitades, 
el de la seva representació legal.  
 
2. En el cas en què la mesura alternativa s’hagi de realitzar en una instal·lació o 
equipament de titularitat d’una persona o entitat, pública o privada, diferent de 
l’Ajuntament, cal el consentiment d’aquesta.  
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3. Si manca el consentiment de la persona infractora o, quan sigui necessari, 
de la resta de persones esmentades en els apartats anteriors, s’ha de resoldre 
la continuació del procediment sancionador o l’execució de la sanció, segons 
correspongui, a partir del mateix moment i tràmit en què es trobaven quan es 
va produir la seva suspensió, a tots els efectes, tot reprenent -se també el 
còmput dels terminis de prescripció i caducitat. 
 
Article 10 Principi de proporcionalitat 
1. Les mesures alternatives han de respectar el principi de proporcionalitat en 
relació amb la infracció comesa per tal de garantir que s’adapten a la finalitat 
sensibilitzadora, educativa i reparadora en funció de les circumstàncies 
específiques concretes que concorren en cada cas.  
 
2. La decisió per la qual s’acorda la substitució s’ha d’adoptar considerant les 
circumstàncies socials i personals de la persona infractora, sense que es pugui 
produir cap mena de discriminació.  
 
3. La mesura alternativa concreta i el pla de realització s’han d’establir 
considerant les  circumstàncies personals de la persona infractora, i ha de 
procurar que les activitats programades interfereixin el menys possible en les 
responsabilitats familiars i laborals i en els plans formatius o educatius 
d’aquella, si és menor d’edat o està matriculada en algun curs inclòs en el 
sistema educatiu. No obstant, la persona infractora s’ha de comprometre a 
adaptar -se a l’horari establert per a dur a terme l’activitat en la qual consisteixi 
la mesura alternativa.  
 
Article 11 Criteris de conversió de les sancions econòmiques per mesures 
alternatives 
1. La mesura alternativa s’ha d’establir en funció de la gravetat de la infracció, 
les circumstàncies en què s’hagués comès la infracció, l’impacte d’aquesta en 
les persones i l’entorn i l’oportunitat del recurs on realitzar-la.  
 
2. La conversió de les sancions econòmiques per hores a dedicar a la mesura 
alternativa  variarà en funció de la quantia de la sanció i la seva gravetat. 
Establint així un barem d’hores: en casos de faltes lleus es realitzarà una 
mesura alternativa per un període d’entre 10 a 25 hores i en casos de faltes 
greus d’entre 25 a 60 hores. 
 
3. Les mesures educatives i els plans de desenvolupament personal s’han de 
dissenyar d’acord amb el criteri de l’equip tècnic corresponent, i, si s’escau, 
amb l’acord del treballador o treballadora de l’àmbit de serveis socials o del o la 
professional que mantingui el vincle o relació de servei amb la persona 
infractora. 
 
Article 12 Principi d’informació 
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1. L’Ajuntament ha d’informar les persones infractores o presumptament 
infractores de les ordenances municipals que la sanció econòmica 
corresponent a la infracció comesa podria ser substituïda per mesures 
alternatives sempre i quan es compleixen els requisits, criteris i principis 
establerts en aquesta ordenança. 
 
2. Quan es tingui constància que la persona infractora és menor d’edat i prèvia 
comprovació que la sanció corresponent a la infracció comesa és susceptible 
de ser substituïda, els serveis municipals li han d’oferir expressament, a través 
dels seus representants legals, la possibilitat de substituir la sanció per una 
mesura alternativa.  
 
Capítol 4  
 
Procediment per acordar la substitució de les sancions 
 
Article 13 Informació sobre la possibilitat de substitució 
1. La persona infractora té dret a rebre informació sobre la possibilitat de 
substitució de la sanció econòmica per mesures alternatives, sempre que es 
compleixin els criteris establerts en aquesta Ordenança. 
 
2. Aquesta informació sobre l’eventual possibilitat de substitució de la sanció 
s’ha d’incloure:  
a) A l’acta d’infracció o denúncia. 
b) A l’acord d’iniciació del procediment sancionador. 
c) Al plec de càrrecs, si s’escau. 
d) A la proposta de resolució, si s’escau.  
e) A la resolució sancionadora.  
 
3.Sens perjudici del que disposa l’apartat 16.1, en el cas que la persona 
infractora sigui menor d’edat, quan sigui possible la substitució de la sanció, el 
departament encarregat ha de contactar personalment amb ella i els seus 
representants legals, o bé només amb aquests, per oferir-los expressament la 
possibilitat de substitució. 
 
4.Si en el termini de deu dies hàbils des de la notificació de l’oferiment, la 
persona infractora o els seus representants legals en el cas de menors, no el 
contesten s’entén que rebutgen la possibilitat de substitució, i s’ha de reprendre 
la tramitació del procediment sancionador o d’executar la sanció, segons 
correspongui. 
 
Article 14 Inici del procediment de substitució 
1. El procediment de substitució s’inicia d'ofici, com a conseqüència de la 
decisió de l'òrgan competent, prèvia petició de la persona infractora o, en el cas 
de les persones menors d’edat, dels seus representants legals.  
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2. El procediment de substitució de la sanció econòmica per una mesura 
alternativa s’inicia un cop incoat l’expedient sancionador. 
 
3. Formular al·legacions durant el procediment administratiu sancionador no 
serà un motiu d’exclusió. És a dir, sempre i quan la sanció no sigui ferma, si 
l’infractor formula al·legacions també podrà acollir-se a les mesures 
alternatives.  
 
4. No procedeix la substitució de la sanció econòmica: 

a) Si la sanció és ferma en via administrativa. 
b) Si la sanció ja s’ha fet efectiva. 
c) Si s’hagués formalitzat el fraccionament del pagament de la sanció. 
d) Si, als efectes del fraccionament, s’ha fet el reconeixement del deute 

corresponent. 
 

Article 15 Suspensió del procediment sancionador  
1. La presentació de la petició de substitució de la sanció econòmica per una 
mesura alternativa produeix la suspensió del procediment sancionador en 
tramitació o la suspensió de l’execució de la resolució sancionadora, segons si 
la sol·licitud es presenta durant la tramitació de l'expedient sancionador o si es 
fa quan ja s’ha dictat la resolució sancionadora corresponent.  
 
2. La suspensió del procediment sancionador o de l’execució de la sanció 
implica la interrupció dels terminis de prescripció i caducitat.  
 
3. Els efectes de la suspensió es mantenen mentre no consti en el procediment 
la finalització  
 
Article 16 Assumpció de responsabilitat 
Suposa l’acceptació de la responsabilitat per la infracció comesa: 

a) La presentació de la petició per a la substitució de la sanció per una 
mesura alternativa. 

b) La prestació del consentiment a la substitució en el supòsit de les 
persones menors d’edat a les quals l’Ajuntament ha dirigit l’oferiment a 
què es refereix la clàusula 13. 

 
Article 17 Informe valoratiu sobre la procedència de la substitució 
1. Una vegada la persona infractora ha estat informada de la possibilitat 
d’adherir-se a les mesures alternatives, haurà de contactar amb el Servei de 
Mediació Ciutadana, per tal de constata la concurrència dels requisits establerts 
a l’article 10, per tal que aquest pugui valorar l’oportunitat d’iniciar el 
procediment de substitució en funció de: 

a) La predisposició, les capacitats i les habilitats personals de la persona 
infractora. 

b) L’assoliment de les seves finalitats responsabilitzadores, reparadores i, 
especialment en el cas de menors d’edat, educatives. 
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2. La mediadora i/o mediador han de citar la persona interessada a una 
entrevista personal per tal de contrastar el reconeixement la infracció comesa i 
el greuge causat a la comunitat i compensar -lo. En el cas que la persona 
interessada sigui menor d’edat o incapacitada, a l’entrevista hi ha d’assistir el 
seu o la seva representant legal, o en defecte, autoritzar al menor. 
 
3. En funció del resultat de l’entrevista, i dels altres antecedents que constin al 
procediment s’emet informe favorable o desfavorable a la substitució de la 
sanció. 
 
4. L’informe ha de ser desfavorable: 

a) Si la persona infractora rebutja, sense motiu o justificació, fins a tres 
propostes ofertes en substitució d’una mateixa sanció. 

b) Si, durant la tramitació del procediment de substitució, la persona torna a 
ser denunciada per la comissió d’una nova infracció de la mateixa 
naturalesa de la que ha generat el procediment de substitució.  

c) Si no ha estat possible la comunicació amb la persona infractora. 
d) Si la persona infractora no ha respòs a la citació realitzada pel Servei de 

Mediació Ciutadana en un termini de quinze dies naturals des de la 
notificació de la comunicació. 

e) Si es donen altres raons o circumstàncies que ho justifiquin i que s’hagin 
posat de manifest durant l’entrevista. 

 
5. Finalitzada l’entrevista, s’ha de redactar una acta en la qual s’hi ha de fer 
constar la data, l’hora i el lloc on s’ha celebrat, les persones que hi han 
comparegut i un resum d’allò que s’hi hagi tractat, així com l’assumpció 
expressa de la responsabilitat de la persona infractora per la infracció comesa. 
Ha d’indicar-s’hi també la data a partir de la qual el procediment sancionador 
queda suspès i interromput els seus terminis de prescripció i caducitat, i el fet 
que els efectes de la suspensió s’han de mantenir mentre no consti en el 
procediment la finalització de la mesura alternativa acordada.  
 
6. L’acta de l’entrevista ha de ser signada per totes les persones assistents, i se 
n’ha de lliurar una còpia a cada una d’elles. 
 
Article 18. Determinació i acceptació de la Mesura alternativa a realitzar 
Cas que l’informe al qual es refereix l’article anterior sigui favorable a la 
substitució, s’ha de concretar la mesura alternativa que es considera més 
adequada a realitzar en substitució de la sanció, tenint en compte els requisits 
establerts a l’article 6. 
 
Article 19. Pla de realització  
1. Si l’informe és favorable a la substitució, s’ha d’elaborar el pla de realització, 
en el qual es recull el compromís de la persona infractora de dur a terme la 
mesura alternativa concreta que s’estableixi en substitució de la sanció 
econòmica, les tasques o activitats en què consistirà la realització d’aquella 
mesura, el recurs on s’haurà de desenvolupar, i l’horari, el calendari i la resta 
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de condicions per al seu compliment, i de respectar les normes de conducta 
que estableixi el recurs i envers les persones que s’hi troben vinculades. 
 
2. El pla de realització requereix el consentiment exprés i per escrit de la 
persona infractora, i, en el cas que aquesta sigui menor d’edat o incapacitada, 
a més, el de la seva representació legal. 
 
3. En el pla de realització també hi ha de constar de manera expressa que la 
persona infractora i, si s’escau, el seu o la seva representant legal: 
a) Ha estat informada del fet que la realització o compliment de la mesura 
alternativa no comporta l’establiment de cap tipus de relació laboral ni 
funcionarial amb l’entitat que ofereix el recurs ni amb l’Ajuntament de 
Montornès del Vallès ni els organismes ni les entitats que en depenen. 
b) Ha estat informada que les seves dades de caràcter personal seran 
tractades amb la finalitat de gestionar la substitució de la infracció econòmica 
per la mesura alternativa acordada, d’acord amb la legislació vigent en matèria 
de protecció de dades, i consent expressament aquest tractament. 
c) Ha estat advertida del seu deure de secret respecte a les dades a les quals 
pugui tenir accés durant el compliment de la mesura alternativa. 
d) Ha estat informada que assumeix la responsabilitat pels danys i perjudicis 
que pugui causar durant el compliment de la mesura alternativa. 
 
Article 20. Proposta de resolució del procediment de substitució 
1. L’informe valoratiu es tramet a l’òrgan competent per resoldre el procediment 
sancionador acompanyat dels antecedents, de la proposta de resolució 
corresponent, i, en el cas en què aquell informe sigui favorable a la substitució 
de la sanció, de la mesura alternativa que hagi  estat acceptada per la persona 
infractora. 
 
2. Si l’informe és favorable a la substitució, la proposta de resolució ha de 
proposar substituir la sanció econòmica per l’esmentada mesura alternativa, i 
ha de concretar: 
a) El tipus de la mesura alternativa que es proposa adoptar. 
b) El pla de treball acordat i el nombre d’hores que implica. 
c) El lloc on s’ha de realitzar la mesura. 
d) El calendari i l’horari de compliment, i la resta de condicions i requisits. 
e) La data d’inici i de finalització de la mesura alternativa que es proposa. 
 
3. Haurà de constar, en cas d’informe favorable d’adhesió a la mesura 
alternativa: 
a) La manifestació que la realització de la mesura alternativa no comporta 
l’establiment de cap tipus de relació laboral ni funcionarial amb l’Ajuntament. 
b) Les clàusules pertinents pel que fa al dret a la protecció de dades de 
caràcter personal de la persona infractora, així com del deure de secret 
d’aquesta en relació a les dades a les quals pugui tenir accés durant la 
realització de la mesura alternativa, d’acord amb la normativa vigent en matèria 
de protecció de dades de caràcter personal. 



                                                                                                                                              

 

                

 

  
Secretaria 

 Serveis Jurídics i Administratius de Secretaria 

   Exp. gral.:  X2021005004 

 Exp. tipus: SGAO2021000004 

 

 

 
 

c) Les clàusules de responsabilitat de la persona interessada pels danys i 
perjudicis que pugui causar durant la realització de la mesura alternativa i del 
règim d’assegurances. 
d) La declaració de la persona infractora en què reconeix la seva 
responsabilitat per la infracció comesa, declarant que coneix el present acord i 
la resta de normativa aplicable, comprometent-se al seu compliment, d’acord 
amb el pla de treball acordat. 
 
Article 21. Resolució sobre la procedència de la substitució 
1. La competència per acordar la substitució de les sancions per mesures 
alternatives correspon a l’òrgan competent per a la resolució del procediment 
sancionador. 
 
2. La resolució que posa fi al procediment de substitució ha de ser motivada i 
ha d’acordar o denegar la substitució de la sanció i, si s’escau, especificar la 
mesura substitutòria que s’estableixi. 
 
3. Si, en canvi, la resolució és desestimatòria de la sol·licitud de substitució s’ha 
d’ordenar l’aixecament de la suspensió i la continuació del procediment 
sancionador o de l’execució de la sanció, segons correspongui, des del mateix 
moment i tràmit en què es trobaven quan es va suspendre la seva executivitat a 
tots els efectes, tot reprenent -se també el còmput dels terminis de prescripció i 
caducitat.  
 
4. La resolució per la qual s’estima o es desestima la sol·licitud de substitució 
de la sanció ha de ser motivada.  
 
5. La resolució per la qual s’acorda o es denega la substitució s’ha d’adoptar en 
el termini màxim de sis mesos comptats des de l’acord d’incoació o, si n’hi ha 
hagut, des de la presentació de la petició corresponent per part de la persona 
infractora. 
 
6. Si en el termini expressat a l’apartat anterior no s’ha notificat resolució 
expressa, es produeix la caducitat del procediment de substitució. En aquest 
cas, la resolució que declara la caducitat ha d’ordenar la continuació de la 
tramitació del procediment sancionador o l’execució de la sanció, segons 
correspongui, i se’n reprèn també el còmput dels terminis de prescripció i 
caducitat. 
 
Capítol 5 
 
Compliment de  la mesura alternativa 
 
Article 22. Normes a seguir en el compliment de la mesura alternativa 
1. La persona infractora ha de complir la mesura alternativa acordada. 
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2. La persona infractora ha de mantenir una actitud positiva que propiciï 
l’assoliment de la finalitat de la substitució de la sanció.  
 
Article 23. Rebuda i acollida 
La persona que designi el o la responsable del recurs que hagi de tutelar o 
valorar la realització de la mesura alternativa ha de rebre i acollir la persona 
que l’hagi de realitzar en el lloc, el dia i l’hora que s’estableixin per tal 
d’informar-la i acompanyar-la en el procés de compliment i realització de la 
mesura. 
 
Article 24. Assistència, horari i puntualitat 
1. La persona que hagi de realitzar una mesura alternativa ha de presentar-se 
en els llocs, els dies i les hores establertes en el pla de realització. 
 
2. En el supòsit que, puntualment, per circumstàncies com ara malaltia, 
accident, visita mèdica, problemes de mobilitat amb els transports públics, o en 
general per qualsevol altra causa  justificada, la persona que ha de realitzar la 
mesura no pugui assistir al lloc de compliment, ho ha de comunicar al recurs i 
justificar davant dels serveis tècnics de mesures alternatives perquè aquests 
puguin fer l’ajust horari o de calendari corresponent. 
 
3. Si no fos possible fer aquest ajustament i no procedís tampoc la substitució 
de la mesura alternativa inicialment s’ha d’acordar la continuació del procés 
sancionador o l’execució de la sanció, segons correspongui, des del mateix 
tràmit en què havia estat suspès o paralitzat, a tots els efectes, tot reprenent -
se també el còmput dels terminis de prescripció i caducitat. 
 
Article 25. Equipament 
1. Si la mesura acordada s’ha de dur a terme en un espai o equipament públic, 
durant la seva realització la persona ha de portar l’equipació que es determini 
en funció de les tasques encomanades. 
 
2. La realització de la mesura alternativa s’ha de dur a terme, si escau, en les 
condicions i els requisits establerts en la normativa vigent en matèria de 
seguretat, higiene i prevenció de riscos. 
 
Article 26. Durada de la mesura alternativa 
1. La resolució del procediment de substitució de la sanció s’ha d’adoptar en el 
termini màxim de sis mesos comptats des de la data de presentació de la 
sol·licitud o, en el cas de les persones menors d’edat, des de la data de 
notificació de l’oferiment de substitució de la sanció, llevat que hagin presentat 
amb anterioritat a aquesta data una sol·licitud de substitució, en el qual cas, els 
sis mesos es compten des d’aquesta data. 
 
2. Si en aquest termini no s’ha notificat resolució expressa sobre la substitució 
de la sanció, s’ha de declarar la caducitat del procediment de substitució, 
l’aixecament de la suspensió del procediment sancionador o de l’execució de la 
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sanció, segons correspongui, i la seva continuació en el mateix moment i tràmit 
en què es trobaven quan es va produir la seva suspensió, a tots els efectes, tot 
reprenent -se també el còmput dels terminis de prescripció i caducitat. 
 
Article 27. Realització de la mesura alternativa  
1. Per poder donar per realitzada de manera satisfactòria una mesura 
educativa, un pla de desenvolupament personal i/o una prestació en benefici a 
la comunitat establerta en substitució d’una sanció econòmica cal que s’hagi 
completat el pla de realització acordat en la seva totalitat.  
 
2. En el cas que la mesura establerta en substitució de la sanció sigui una 
mediació, aquesta es pot donar per realitzada satisfactòriament quan s’hagi dut 
a terme la sessió conjunta o acte de mediació, en la qual les parts hagin tingut 
ocasió d’expressar -se i escoltar -se, i quan la persona mediadora consideri que 
hi ha hagut un diàleg positiu i entesa entre aquelles, o quan acabin les 
actuacions de reparació acordades entre les parts, si és el cas.   
 
Article 28. Incompliment de la mesura alternativa 
1. En general, tot incompliment injustificat de la mesura alternativa, la manca 
d’observació de les normes de comportament en el lloc o amb l’equip de treball, 
o la provocació voluntària d’alguna incidència greu durant la seva realització, 
suposa la interrupció de l’execució de la mesura alternativa i és causa de la 
seva finalització anticipada. 
 
2. En els supòsits previstos en aquest article, l’òrgan competent ha de resoldre, 
prèvia l’audiència de la persona infractora, la finalització de la mesura 
alternativa per incompliment i la continuació de la tramitació del procediment 
sancionador o l’execució de la sanció econòmica, segons correspongui, en el 
mateix moment i tràmit en què es trobaven quan es va produir la seva 
suspensió, a tots els efectes, tot reprenent -se també el còmput dels terminis de 
prescripció i caducitat.  
 
3. Són incidències greus, en tot cas, les següents:  
a) Atemptar contra el patrimoni o els béns on s’estigui realitzant la mesura 
alternativa siguin públics o privats.  
b) Amenaçar, agredir o, en general, usar la violència o exercir algun acte hostil 
durant el compliment de la mesura.  
c) Presentar-se al lloc de compliment de la mesura sota els efectes del consum 
de begudes alcohòliques, drogues tòxiques, estupefaents o substàncies 
psicotròpiques o consumir-les en el lloc i horari de compliment de la mesura. A 
tal efecte, haurà de sotmetre’s als controls que l’Ajuntament consideri adients. 
d) Mantenir o mostrar un comportament o conducta contrària al bon 
funcionament del centre o del servei on s’estigui duent a terme la mesura 
alternativa.  
e) Realitzar qualsevol altra acció o omissió que pugui constituir delicte, o bé 
infracció administrativa tipificada en la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de 
Protecció de la seguretat ciutadana, o en la normativa municipal.  
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f) Mantenir o mostrar actituds discriminatòries, especialment per raó de sexe, 
expressió i/o identitat de gènere, orientació sexual, origen, religió, o altres en el 
desenvolupament de les mesures alternatives.  
 
4. Constitueix incompliment injustificat de la mesura, en tot cas, qualsevol dels 
fets següents: 
a) Absentar-se o abandonar el lloc de compliment de la mesura 
injustificadament o de manera reiterada.  
b) Tenir una actitud negativa o menys compromesa del que el que seria 
mínimament exigible en el compliment dels objectius, funcions o activitat 
assignades, previ advertiment de les persones responsables del recurs.  
c) Incomplir les instruccions establertes per les persones responsables 
relacionades amb el compliment de la mesura.  
d) No respectar l’horari establert de manera continuada i sense justificació. 
e) Incomplir de forma greu o reiterada les normes establertes. 

 
Article 29. Informe de valoració sobre el compliment de la mesura 
alternativa 
1. El personal tècnic referent del programa de mesures alternatives a la sanció 
econòmica ha d’elaborar un informe sobre la realització de la mesura 
alternativa, tenint en compte les valoracions i consideracions del o de la 
responsable del recurs on s’hagi dut a terme quant a l’assistència, el 
compliment de les activitats i les actituds, si s’escau, atenent els criteris 
establerts en aquest decret. L’informe també ha de recollir si hi ha hagut una 
modificació o substitució de la mesura proposada en primera instància i els 
motius del canvi. 
 
2. L’informe ha d’incloure també una proposta de resolució sobre la finalització 
de la mesura alternativa i l’arxivament del procediment sancionador o de la 
sanció, en el cas que l’informe consideri que la mesura alternativa ha estat 
realitzada satisfactòriament, o bé l’aixecament de la suspensió i la continuació 
del procediment sancionador o l’execució de la sanció, en cas contrari. 
 
3. L’informe i la proposta de resolució s’han de remetre a l’òrgan competent per 
resoldre el procediment sancionador, el qual ha d’acordar la finalització de la 
mesura alternativa i o bé l’arxivament del procediment sancionador o de la 
sanció, o bé l’aixecament de la suspensió i la continuació del procediment 
sancionador o l’execució de la sanció.  
 
4. La resolució sobre la finalització de la mesura alternativa ha de ser motivada.  
 
Article 30. Finalització anticipada de la mesura 
1. La mesura alternativa s’ha de donar per finalitzada anticipadament si, un cop 
ja iniciada, es produeixen un dels supòsits següents: 
a) Es fa efectiu el pagament de la sanció econòmica. 
b) La persona infractora o la seva representació legal formalitzen un 
reconeixement de deute o sol·licita el seu fraccionament. 
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c) La persona infractora torna a ser denunciada per fets constitutius d’una nova 
infracció. Aquesta causa de finalització anticipada no és aplicable en els casos 
de persones que presentin un perfil de risc o es trobin en situació de 
vulnerabilitat social, si l’òrgan competent ho justifica de manera expressa. 
d) La persona infractora rebutja, sense justificació acreditada, fins a dues 
propostes de substitució o modificacions de mesures alternatives. 
e) La persona infractora formula al·legacions o interposa recurs administratiu 
contra la sanció. 
f) La persona infractora incompleix la mesura alternativa compromesa. 
g) Es declara l’arxiu del procediment sancionador del qual porta causa la 
substitució de la sanció, sigui quina sigui la causa d’aquest arxiu. 
h) En el supòsit que la mesura alternativa consisteixi en una mediació, i 
aquesta no s’hagi pogut complir per causes imputables a la persona infractora. 
 
2. En el cas que es produeixi alguna de les circumstàncies a les quals es 
refereix l’apartat 1 anterior, l’equip tècnic de mesures ha d’elaborar un informe i 
una proposta de resolució de finalització anticipada de la mesura alternativa, la 
qual ha de ser remesa a l’òrgan competent per resoldre, amb el contingut que 
correspongui en cada cas. 
 
3. L’òrgan competent per resoldre el procediment sancionador ordena la 
finalització anticipada de la mesura alternativa i, segons s’escaigui, l’arxiu de 
les actuacions o l’aixecament de la suspensió i la continuació de la tramitació 
del procediment sancionador o l’execució de la sanció econòmica, en el mateix 
moment i tràmit en què es trobaven quan es va produir la seva suspensió, a 
tots els efectes, tot reprenent -se també el còmput dels terminis de prescripció i 
caducitat.  
 
En els supòsits de les lletres c) i f) de l’apartat 1, el procediment de finalització 
anticipada de la mesura alternativa requereix l’audiència prèvia de la persona 
infractora. 
 
Article 31 Assegurances 
L’Ajuntament ha de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil i accident que 
cobreixi les incidències que es puguin produir durant el compliment en els seus 
serveis, equipaments o instal·lacions, de les mesures alternatives adoptades en 
substitució de les sancions econòmiques. 
 
Disposició transitòria 
Aquest  eglament s’aplica a la substitució de les sancions econòmiques que 
portin causa de procediments sancionadors que s’han incoat a partir de la data 
de la seva entrada en vigor. 
 
Disposició derogatòria 
 esta derogat l’article 153 de l’actual Ordenança de civisme, convivència 
ciutadana i via pública, el qual tracta de la substitució de les multes i reparació 
dels danys per treballs en benefici a la comunitat i l’article 74 de l’actual 
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Ordenança reguladora de la tinença d’animals el qual parla de les mesures 
correctores substitutives de la sanció econòmica. 
 
Disposició final 
Aquesta ordenança entrarà en vigor transcorreguts quinze dies hàbils comptats 
des de l'endemà al de la publicació definitiva al Butlletí Oficial de la Província. 
 
 
 
 

Aprovació inicial pel Ple Municipal de 7 de juliol de 2022  
Aprovació definitiva amb la publicació íntegra del text al BOPB de 16 de 
setembre de 2022, i ressenya al DOGC de 23 de setembre de 2022. 
Aquesta ordenança va entrar en vigor transcorreguts quinze dies comptats des 
de l'endemà al d’aquesta data de la publicació al BOPB, per tant, l’11 d’octubre 
de 2022. 
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ANNEX I: Llistat de les infraccions que entren al programa MASE de cada 
Ordenança municipal 
 
Ordenança municipal reguladora del civisme, la convivència ciutadana i la 
via pública  
 
Art. 19.4. Consumir begudes alcohòliques als espais públics, fora dels 
establiments del ram de l’hostaleria, quioscs de begudes i similars de manera 
que produeixi molèsties al veïnat o que pertorbi la convivència ciutadana. 
Art. 26. Realitzar pintades, escrits, rascades, gravats i actes similars sobre 
qualsevol classe de béns de la via pública sense autorització. 
Art .29.a. Fer esclatar qualsevol tipus de petard en elements estructurals. 
Art. 29.b. Sacsejar, arrancar, trencar, sostraure elements estructurals o parts 
d’aquests, o pujar-hi a sobre. 
Art. 29.c. Desplaçar elements estructurals sense prèvia llicència municipal. 
Art. 29 e. Enganxar adhesius, cartells i elements similars en elements 
estructurals i també en cartelleres inadequades. 
Art.29.f. Arrancar, ratllar o fer malbé rètols indicatius referents a circulació, 
transport urbà i d'altres elements anàlegs. 
Art. 30.2. Enganxar cartells, adhesius, banderoles o pancartes en edificis 
públics o de significatiu valor urbanístic, arquitectònic o artístic, sense 
autorització municipal. 
Art. 30.3. Enganxar cartells, adhesius, banderoles o pancartes amb la 
corresponent autorització sense respectar l'altura mínima establerta. 
Art. 31. Entrar amb gossos i altres animals als edificis i instal·lacions municipals 
(exclosos els gossos pigall). 
 
PAPERERES 
Art. 34.1. No dipositar-hi els residus sòlids petits (paper, embolcall i similars). 
Art. 34.2. a) Llençar-hi puntes de cigars o cigarretes o altres matèries enceses. 
Art. 34.2. b) Dipositar-hi bosses d'escombraries, caixes o paquets de 
dimensions superiors a les del recipient que les ha de contenir. 
Art. 34.2. c) Dipositar-hi líquids o deixalles que es puguin liquar. 
Art. 34. 2. d) Tirar papers o qualsevol tipus de desperdici fora de les papereres 
i/o embrutar l'espai de qualsevol manera. 
Art. 34. 2. e) Realitzar qualsevol acte que pugui malmetre les papereres. 
 
FONTS PÚBLIQUES, ESTANYS I LLOCS ANÀLEGS  
Art. 35 a) Pescar, rentar-se, banyar-se, rentar-hi animals, vehicles a motor o 
similars, deixar-hi nedar animals, llençar-hi qualsevol tipus de producte o 
objecte o enterbolir les aigües. 
Art. 35 b) Alterar la sortida de l'aigua dirigint-la fora del recipient dissenyat per 
recollir-la o altres actuacions semblants. 
 
JOCS INFANTILS  
Art. 36 a) L'ús de jocs de manera que puguin ocasionar danys o molèsties a 
altres nens. 
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Art. 36 b) L'ús diferents de l'establert, que comporti o pugui comportar un mal 
ús del joc o danyar-lo. 
Art. 36 c) Trencar alguna part dels jocs, descalçar-los i altres actes anàlegs. 
 
MOBILIARI URBÀ 
Art. 37 a) Fer esclatar qualsevol tipus de petard en el mobiliari urbà. 
Art. 37 b) Sacsejar, arrancar, tombar, trencar, embrutar, torçar o sostraure el 
mobiliari urbà. Pujar-hi a sobre o enfilar-s'hi. 
Art. 37 c) Desplaçar elements sense prèvia llicència municipal. 
Art. 37 d) Encendre foc a prop o en el mobiliari urbà. 
Art. 37 e) Enganxar adhesius, cartells i elements similars en el mobiliari urbà, 
llevat dels suports publicitaris destinats a aquest efecte. 
Art. 37 g) Lligar cordes o altres elements que puguin impedir el pas de vianants 
o vehicles. 
Art. 37 h) Jugar a pilota de manera que molesti els vianants o danyi la 
vegetació, mobiliari urbà o qualsevol altre element auxiliar, així com jugar-hi allà 
on estigui expressament indicat de no fer-ho. 
 
JARDINERES  
Art. 38.1 Realitzar qualsevol acte que la pugui perjudicar o embrutar. 
Art. 38.2 Sotraguejar les plantes, tallar o arrancar branques, fulles, flors o fruits, 
gravar o tallar l'escorça, buidar el contingut. 
Art. 38.2 Abocar qualsevol tipus de líquids a la jardinera o tirar-hi escombraries 
o residus. 
 
ARBRAT I ARBUSTS  
Art. 39.1 Realitzar qualsevol acte que els pugui perjudicar o embrutar. 
Art. 39.2 Pujar als arbres. 
Art. 39.2 Sotraguejar-los, tallar-ne les fulles, les flors o fruits i gravar o tallar 
l'escorça. 
Art. 39.2 Abocar qualsevol tipus de líquids a les proximitats de l'arbre o dels 
escocells. 
Art. 39.3 Tirar escombraries o residus a les proximitats de l'arbre o escocells 
Art. 39.4 Clavar claus, grapes o qualsevol element anàleg al tronc o les 
branques dels arbres, així com penjar-hi rètols o altres elements publicitaris 
similars, sense autorització municipal (amb excepció del guarniment amb 
motius de festes tradicionals, sempre que s'hagi autoritzat prèviament). 
 
ALTRES ZONES VERDES  
Art. 41.1 Trepitjar o malmetre parterres i plantacions (excepte zones de gespa 
expressament autoritzades). 
Art. 41.3 Llançament de coets i altres elements similars. 
Art. 41.4 Dipositar-hi o abocar-hi material o objectes de qualsevol naturalesa 
(runes, electrodomèstics, residus de jardineria i d'altres materials). 
Art. 41.5 Extreure matolls, pedres, sorra, plantes o productes anàlegs. 
Art. 41.6 Malmetre o sostraure elements de jardineria. 
Art. 41.10 Agafar plantes o algun dels seus elements (flors, fruits o fulles). 
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Art. 41.11 Permetre als animals domèstics o de companyia passejar per les 
zones de joc i aquelles altres no expressament autoritzades i abeurar a les 
fonts i estanys públics. 
 
SOROLLS, VIBRACIONS I ALTRES IMMISSIONS  
Art. 45.2 Deixar sols en la vivenda durant més de dotze hores un animal 
domèstic, susceptible de causar molèsties i/o sorolls. 
Art. 46.2. a) Cants i/o crits domiciliaris. 
Art. 46.2. b) Sorolls musicals molestos domiciliaris. 
Art. 46.2. c) Sorolls molestos per aparells domèstics. 
Art. 46.2. c) Sorolls molestos domiciliaris (reparacions de materials, canvi de 
mobles, etc.). 
Art. 46.3 Sorolls molestos i/o vibracions per aparells de climatització (supera el 
nivell màxim establert). 
Art. 49.1 Cants i/o crits en la via pública o, espai públic o vehicle de transport 
públic. 
Art. 49.2 Engegar aparells de ràdio i televisió, fer sonar equips, instruments 
musicals o activitats anàlogues a la via pública i zones de pública concurrència 
quan puguin molestar altres persones o superin els nivells màxims permesos, 
llevat d'autorització municipal expressa.  
Art. 50. Emetre música ambiental als carrers sense autorització. 
Art. 59.1 Emissió de sorolls des de l'interior dels edificis que produeixin 
molèsties als veïns. 
Art. 59.2 Realitzar actes o produir sorolls que pertorbin el descans dels veïns, 
participar en aldarulls nocturns o sortir sorollosament dels locals d'esbarjo. 
Art. 82.4 Realitzar jocs o diversions que puguin constituir un perill per als 
transeünts o per qui els practiqui, o que dificultin el trànsit. 
Art. 82.3 Portar a terme actuacions que afectin negativament les condicions 
dels altres i, o les pautes generalment admeses sobre la convivència. 
Art. 84.4. Utilitzar els béns de la via pública amb finalitats diferents a les que els 
són pròpies sense produir cap dany. 
Art. 84.5 Causar danys a les vies públiques o a les instal·lacions o mobiliari, 
modificar-los o utilitzar-los contra la destinació que els hi és pròpia amb resultat 
de dany. 
Art. 84.7 Col·locar a les façanes o per fora dels balcons, qualsevol tipus 
d'objectes penjats de manera que puguin comportar perill. 
Art. 84.8 Col·locar a la via pública qualsevol objecte amb la finalitat de dissuadir 
de circular-hi lliurement o d'aparcar. 
 
NETEJA DE LA VIA PÚBLICA  
Art. 121.1 No dipositar les escombraries en una bossa convenientment lligada. 
Art. 121.1 No dipositar les bosses d'escombraries a l'interior dels contenidors. 
Art. 121.2 No dipositar les escombraries dintre de l'horari establert. 
Art. 121.3 Dipositar residus en un contenidor diferent al que correspongui. 
Art. 121.4 Dipositar residus considerats voluminosos o que per les seves 
característiques no puguin ser considerats domèstics als contenidors o a la via 
pública. 
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Art. 121.5 Lliurar al servei de recollida programada d'objectes voluminosos 
residus no autoritzats. 
Art. 122.1 Llençar escombraries, runes, mobles i altres objectes als marges 
dels rius i dels solars. 
Art. 128.1 Espolsar tapissos, catifes, estores, estovalles, llençols, tovalloles i 
altres en portes, balcons i finestres que donin a la via pública. 
Art. 128.2 Col·locar testos i/o jardineres als balcons i finestres sense prendre 
les mesures de precaució adients per tal que no es puguin trabucar. 
Art. 128.3 Regar les plantes dipositades en espais que donin a la via pública 
fora de l'horari permès (de 23 a 7 hores). 
Art. 129 a) Llençar, abocar, dipositar o abandonar a la via pública qualsevol 
producte en estat sòlid, líquid o gasós. 
Art. 129 b) Dipositar les escombraries en forma diferent a la disposada en 
aquesta ordenança. 
Art. 129 c) Dipositar les escombraries produint vessaments de materials 
residuals. 
Art. 129 d) Escopir o realitzar necessitats fisiològiques a les vies i espais 
públics. 
Art. 129 e) Abandonar animals morts. 
Art. 129 h) Realitzar qualsevol treball o observar conductes que es desdiguin la 
neteja i l'estètica de la via pública. 
 
Ordenança reguladora de la tinença d’animals 
 
Art. 63.26 Alimentar els animals a les vies o espais públics, llevat de les 
colònies autoritzades. 
Art. 63.28 Rentar, raspallar o qualsevol altra conducta similar, als animals als 
espais públics i/o deixar-los beure aigua en contacte amb els brolladors o a les 
fonts públiques.  
Art. 63.32 No portar el gos lligat als espais públics. 
Art. 63.33 La circulació o permanència de gossos o altres animals a edificis o 
instal·lacions públiques (llevat dels gossos pigall). 
Art. 63.34 Allotjar habitualment els animals de companyia en celoberts o 
balcons.  
Art. 63.42 Deixar sols en patis, terrasses o balcons els gossos que per la seva 
especial condició o caràcter irritable es manifestin amb insistents lladrucs, 
encara que sigui en hores diürnes.  
Art. 63.43 Deixar des de les 22 hores fins a les 8 hores en patis, terrasses, 
galeries, balcons o altres espais oberts animals domèstics que amb el seus 
sons, crits o cants destorbin el descans dels veïns.  
Art. 63.44 No retirar les defecacions dels animals de la via pública o dels llocs 
destinats a tal fi així com l’incompliment de l'establert amb l’article 16 d’aquesta 
ordenança.  
Art. 63.45 No prendre les mesures necessàries per evitar que els animals 
puguin afectar amb les seves deposicions i orines als veïns o a la via pública.  
Art. 63.48 No realitzar la retirada dels excrements i dels orins de forma 
quotidiana, o no mantenir els allotjaments nets i desinfectats convenientment.  
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Art. 63.49 No evitar situacions de perill o molèsties en domicilis particulars 
produïdes per animals domèstics. 
Art. 63.50 No evitar sons o sorolls molestos d’animals domèstics, especialment 
de 22 h a 8 h.  
Art. 63.52 No portar morrió quan sigui obligat per requeriment municipal.  
Art. 63.53 Sostreure en grans quantitats dels dispensadors habilitats per 
l’Ajuntament les bosses per la recollida de les deposicions. 
 
Ordenança municipal de regulació de residus a la via pública 
 
Art. 18: 
Infraccions greus: 
Llençar puntes de cigars, cigarretes o altres materials encesos a les papereres i 
contenidors.  
Infraccions lleus: 
a. L’abandonament fet per particulars de residus o altres objectes fora dels llocs 
i horaris autoritzats. 
b. Lliurar residus diferents als assenyalats a cada classe de servei. 
c. Lliurar a la recollida domiciliària residus prohibits.  
d. No utilitzar els contenidors de la manera que es determina en aquesta 
ordenança.  
e. Moure els contenidors dels llocs estipulats pels serveis municipals. 
f. Endur-se objectes o residus ja dipositats en els contenidors corresponents.   
h. Llençar puntes de cigars o cigarretes al terra. 
i. Deixar les deposicions fecals dels gossos, gats i altres animals a les vies 
públiques, i, en general, a qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants.  
j. Permetre a gossos i gats dipositar les seves deposicions en els parcs i jardins 
d’ús per als infants.  
k. Escopir o realitzar necessitats biològiques a les vies i espais públics. 
l. La neteja a la via pública de vehicles, objectes o animals.  
m. Regar plantes i espolsar estores sense les precaucions necessàries per no 
causar molèsties.  
n. Pintar, sense l’autorització que correspongui, eslògans, pintades o similars 
sobre els elements que conformen els espais públics, el seu mobiliari o sobre 
les façanes dels immobles confrontats. 
o. En general embrutar la via pública i altres espais públics. 

 Aprovació inicial pel Ple Municipal de 7 de juliol de 2022  
Aprovació definitiva amb la publicació íntegra del text al BOPB de 16 de 
setembre de 2022, i ressenya al DOGC de 23 de setembre de 2022. 
Aquesta ordenança va entrar en vigor transcorreguts quinze dies comptats des 
de l'endemà al d’aquesta data de la publicació al BOPB, per tant, l’11 d’octubre 
de 2022. 


