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MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER FOMENTAR I GARANTIR LA CONVIVÈNCIA 

CIUTADANA A L'ESPAI PÚBLIC DE BARCELONA, APROVADA INICIALMENT PER LA COMISSIÓ 

DE PRESIDÈNCIA I RÈGIM INTERIOR EL 21 DE MARÇ DE 2012 

 

 Modificació dels articles 39 i 40 de l’ordenança, que passen  a tenir la següent redacció: 

“Article 39. Normes de conducta 

1. D'acord amb les finalitats recollides a l'article anterior, es prohibeix oferir, sol·licitar, 

negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals retribuïts a l’espai públic. 

2. És especialment prohibit per aquesta Ordenança, l'oferiment, la sol·licitud, la negociació o 

l'acceptació de serveis sexuals retribuïts a l’espai públic, quan aquestes conductes es duguin a 

terme en espais situats a menys de dos-cents metres de distància de centres docents o 

educatius en els que s’imparteixin ensenyaments del règim general del sistema educatiu. 

3. Igualment, és especialment prohibit mantenir relacions sexuals, mediant retribució, a l’espai 

públic. 

 

Article 40. Règim de sancions 

1. Les conductes recollides en l’apartat 1 de l’article anterior tindran la consideració de lleus, i 

seran sancionables amb multa de fins a 300 euros. 

2.. Les conductes recollides en l’apartat 2 de l’article anterior tindran la consideració de lleus, i 

seran sancionables amb multa de fins a 750 euros. 

3. Les conductes recollides en l'apartat 3 de l'article anterior tindran la consideració de molt 

greu, i seran sancionables amb multa de 1.500,01 a 3.000 euros. 

4. Els agents de l’autoritat informaran a aquestes persones de les possibilitats que les 

institucions públiques i privades els ofereixen d'assistència social, prestant-los, a més, l'ajut 

que sigui necessari. 

 

 Adició d’una Disposició Transitòria Única amb el text següent: 

Disposició Transitòria Única 
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Els expedients incoats per infraccions comeses abans de l’entrada en vigor d’aquesta 

Ordenança o de cadascuna de les seves modificacions posteriors es regiran respectivament, en 

allò que no perjudiqui la persona imputada, pel règim sancionador vigent en el moment de 

cometre’s la infracció. 

 


