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AJUNTAMENT D’OLOT 

En aplicació de la disposició addicional segona de l’Ordenança 
municipal de convivència i via pública, la Junta de Govern Local, 
en sessió de 6 de febrer de 2014, va aprovar inicialment un proto-
col d’actuació per a l’exercici de mesures alternatives de la sanció 
econòmica quan els infractors d’aquesta ordenança siguin menors; 
que fou posteriorment convalidat per acord del Ple, adoptat en ses-

-
tiva en haver transcorregut el període d’exposició pública sense que 
s’hagin presentat ni reclamacions ni suggeriments.

De conformitat amb els articles 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, 178.2 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei muni-
cipal i de règim local de Catalunya i 66 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, es procedeix a la publicació del text íntegre del pro-
tocol d’actuació per a l’exercici de mesures alternatives de la sanció 
econòmica.

Olot, 11 d’abril de 2014 

Josep M. Corominas Barnadas 
Alcalde 

Text del protocol d’actuació per a l’exercici de mesures alternatives 
de la sanció econòmica.

PRESTACIONS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT.

1.- NORMATIVA

-
nitivament pel ple de l’Ajuntament, en sessió de data 20 de juny de 
2013 (BOP, núm. 131/09-07-2013).

2.- OBJECTIU.

L’objectiu és aconseguir que els menors presumptes autors d’una 
infracció administrativa prevista en l’Ordenança municipal de 
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convivència i via pública, puguin optar per una mesura de caire 
pedagògic en substitució de les multes econòmiques i del pagament 
dels costos dels danys ocasionats.

La mesura substitutòria seria la realització de prestacions en bene-

3.- SUBJECTES.

-  Els menors entre 14 i 17 anys que infringeixin l’Ordenança munici-
pal de convivència i via pública.

- Els pares i els tutors legals dels menors infractors.
- L’Ajuntament d’Olot. 

4.- PROTOCOL D’ACTUACIÓ

4.1.- Acta policial.

La policia municipal inicia el procés al detectar a un menor cometen 
una infracció a l’Ordenança municipal de convivència i via pública. 
Això implicarà:

-  Traslladar el menor a les dependència municipals o al seu domicili.
- Lliurament del menor a un adult responsable.
-  Comunicació als pares o tutors legals de la infracció comesa, de les 

possibles sancions i de la possibilitat de substitució de les sancions 
per mesures reeducadores. 

4.2.- Incoació expedient sancionador

4.2.1.- Decret d’incoació

Arran de l’actuació policial es dicta un decret d’incoació d’expedient 
sancionador. En aquesta resolució, entre d’altres extrems, hi consten: 

municipal, la sanció prevista, el cost dels danys causats i la possibi-
litat de commutar la sanció i el cost dels danys per la realització de 

-
res o tutors legals del menor.

o tutors legals, en tant que responsables del menor.
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En el termini de presentació d’al·legacions, els pares o tutors legals 
han de manifestar-se sobre la possibilitat de compensar la sanció i 

4.3.- Acord de reparació entre el menor, els pares o tutors legals i 
l’Ajuntament d’Olot (serveis generals: convivència i via pública; po-
licia municipal; serveis de joventut; serveis  socials) 

El menor i els pares o tutors legals es reuneixen amb un represen-
tant de l’Ajuntament, assistit  pels serveis tècnics municipals que 
es considerin més adients en atenció al cas en particular de què es 
tracti, per concretar el contingut de l’acord de reparació,
Aquest acord es recollirà per escrit i es signarà pel menor, pels pares 
o tutors legals i pel representat de l’Ajuntament d’Olot.

4.4.- Decret acceptant acord de reparació.

Arran de l’acord acceptat pel menor i pels seus pares o tutors legals 
es dictarà un decret concretant les prestacions a realitzar i la seva 
durada i condicions. També es nomenarà un responsable que garan-
tirà el correcte compliment de les obligacions assumides en l’acord 
de reparació.
En aquest decret es deixarà clar que, en cas d’incompliment de les 
obligacions assumides en l’acord de reparació signat per les parts, es 
continuarà amb la tramitació ordinària de l’expedient sancionador.

4.5.- Informe sobre reparació

La persona nomenada responsable redactarà un informe acreditatiu 

del compliment de les obligacions assumides pel menor.

En cas d’informe positiu, el menor, els pares o tutors legals i el re-
presentat de l’Ajuntament d’Olot signaran un escrit manifestant, 

la comunitat i, per altra, que l’Ajuntament d’Olot es considera repa-
rat en els danys ocasionats per la comissió dels fets que van donar 
lloc a l’obertura de l’expedient sancionador.

4.5.2.- Informe negatiu: decret de continuació de l’expedient sancionador.

En cas d’informe negatiu i a la vista de l’incompliment de les obli-
gacions assumides en l’acord de reparació signat per les parts, es 
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continuarà amb la tramitació ordinària de l’expedient sancionador 
amb la imposició de les sancions pecuniàries que corresponguin i la 
reparació econòmica dels danys ocasionats.

5.- CONVERSIÓ EUROS EN HORES

La conversió es farà de manera motivada en funció del tipus 
d’infracció i serà proporcionada a la sanció que rebi la conducta 
infractora i comptarà, en tot cas, amb  la conformitat dels pares o 
tutors legals.

A títol enunciatiu es tindrà en compte la següent relació:

EUROS HORES
Sanció lleu Fins a 750.- € Fins a 50 hores
Sanció greu Fins a 1.500.- € Fins a 75 hores
Sanció molt greu Fins a 3.000.- € Fins a 100 hores



ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT D'OLOT

ANUNCI sobre aprovació definitiva d'un protocol d'actuació per a l'exercici de mesures alternatives de la
sanció econòmica.

De conformitat amb el que disposa l’article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, s’anuncia als efectes legals
oportuns que en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 82, de 30 d’abril de 2014, es va publicar
el text íntegre del protocol d’actuació per a l’exercici de mesures alternatives de la sanció econòmica.

Olot, 7 de maig de 2014

Josep M. Corominas Barnadas

Alcalde president
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