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MATERIALS D’AUTOFORMACIÓ I REFLEXIÓ:
Comencem a respondre col·lectivament a la repressió en espais heterogenis

El dossier antirepressiu que tens a les teves mans ha estat editat per un grup de treball 
temporal sorgit de l’Assemblea de Barri del Guinardó-Can Baró durant el mes d’octubre 
de 2011, per oferir una eina que faciliti la formació i reflexió col.lectiva en motiu de 
les Jornades Antirepressives dels propers 5 i 6 de novembre, organitzades des de la 
mateixa assemblea de barri: “On hi ha lluita, hi ha repressió... On hi ha repressió, hi ha 
solidaritat! Autoorganitzem la solidaritat enfront la repressió des dels barris”. La idea 
d’organitzar unes jornades entorn aquest tema sorgeix de la necessitat de començar 
a tractar i afrontar la repressió col·lectivament des de l’espai de la nostra assemblea, 
donat que vàries persones del barri ens hem trobat enmig de diversos processos re-
pressius en un marge de temps no superior a 3 mesos (des de multes econòmiques fins 
a processos judicials).
Trobem varis exemples. Les 20 encausades pel bloqueig del Parlament del 15 de juny 
de 2011, via el sindicat feixista Manos Limpias i acceptat a tràmit per l’Audiència Na-
cional en connivència amb el Departament d’Interior de la Generalitat; les 120 identi-
ficades que es dirigien a la concentració de l’hospital del Mar el 21 de juliol, multades 
amb una sanció econòmica de 200 € per desordres públics i manifestació il·legal; les 
40 identificades al desnonament del Clot del 25 de juliol, acusades de resistència, des-
obediència, atemptat a l’autoritat i ocupació il·legal; les 40 identificades a l’acció de la 
borsa del 19 de setembre, multades amb una sanció econòmica de 500 € per desordres 
públics; les 120 identificades a la manifestació antifeixista del 2 d’octubre en contra del 
partit xenòfob PxC, multades amb una sanció de 200 € per desordres públics i manifes-
tació il·legal i les 2 acusades d’atemptat a l’autoritat del mateix dia, i un llarg etcètera...

Afrontem la repressió des d’espais heterogenis
On hi ha lluita hi ha repressió, i on hi ha repressió hi ha solidaritat, aquest és el nostre 
punt de partida i en això volem aprofundir en aquests materials i en les jornades. La 
repressió creixent que estem vivint, és potser qualitativament diferent a la que hem 
vingut confrontant en els últims temps. Sembla ser que actualment la repressió es 
dirigeix a sectors cada cop més amplis i heterogenis, i s’enfoca a aturar protestes d’una 
intensitat menor a la que estàvem acostumades: més repressió per menys... 
La repressió pretén estendre els seus tentacles i arribar a sectors als que encara no ha-
via arribat d’una manera tan explícita. Cada cop som més les que toquem la repressió, 
i el que potser no és nou per certs col·lectius, ho és per uns altres, i això ens pot anar 
apropant. Considerem que és bastant inevitable que cadascuna visqui individualment 
aquest procés al seu ritme, però és essencial que també trobem maneres de trobar-nos 
col·lectivament, tot i els diferents punts de vista, pels nostres diversos posicionaments, 
experiències vitals, contradiccions... En un primer moment podem dubtar davant la di-
ficultat de saber-nos diverses i pensar que no serem capaces d’afrontar coherentment, 
còmodament i juntes la repressió des d’espais heterogenis. Però si anem més enllà del 
nostre propi melic, potser ens adonem que podem transformar aquesta dificultat 
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en una fortalesa. Aquest dossier pretén ser una primera pedrada per començar a fer 
aquest camí juntes.
Davant de tot això considerem que és imprescindible començar a treballar des d’espais 
heterogenis les respostes col·lectives enfront la repressió, en vistes de les tendències 
repressives actuals. Per com hem funcionat fins a l’actualitat des de la nostra assem-
blea de barri, trobem que aquest és l’espai des d’on ens ve de gust i ens sembla útil 
començar a treballar en aquest sentit. Tot i considerar important tractar la repressió en 
espais heterogenis i amplis, sabent que suposarà un repte per a totes, trobem impres-
cindible que en aquests espais es parteixi d’una certa confiança i recolzament de base, 
per tot el que implica el tema individual i col·lectivament, emocional i políticament... 
Setmana a setmana ens trobem a l’assemblea de barri, des d’on ens estem articulant 
persones molt diverses per defensar-nos i afrontar juntes uns malestars més o menys 
comuns, des del respecte a la diversitat de pràctiques de lluita. Però des de l’assemblea 
de barri, no només ens trobem per autoorganitzar-nos lluita a lluita, sinó que estem 
teixint llaços de solidaritat, recolzament mutu, empatia, amistat... i ja no hi ha marxa 
enrere. I tot i que sentim molta ràbia i impotència davant els processos repressius amb 
els que ens estem trobant i intuïm que ens trobarem, sabem que aquests llaços que 
hem començat a estrènyer es veuran molt reforçats si ens defensem juntes enfront la 
repressió. I si venen nous cops repressius i ja ens hem treballat el tema juntes i ens 
hem enfortit col·lectivament, sabem que la repressió ho tindrà molt més difícil per 
desanimar-nos, trencar-nos, aïllar-nos de nou, o aturar-nos.

Algunes reflexions sobre la repressió
La repressió és l’última salvaguarda de l’ordre social establert. L’anàlisi de la repressió 
és, doncs, una arma indispensable per qualsevol moviment dissident, que ha de pren-
dre consciència que aquesta no és, en cap cas, un fet aïllat i puntual, sinó un element 
estructural del sistema, imprescindible per al seu manteniment. Entre d’altres objec-
tius, la repressió pretén, d’una banda, incidir a nivell social per estendre la intimidació i 
la por, i per l’altra, atacar a nivell polític (i econòmic) per trencar i paralitzar les nostres 
lluites. 
La repressió se’ns presenta quotidianament de moltes formes: desallotjaments, des-
nonaments, redades i expulsions, ordenances cíviques, prohibició de manifestacions 
i concentracions, identificacions, retencions, multes, detencions, càrregues policials, 
amenaces, humiliacions, pallisses, maltractaments i tortures a comissaria, centres 
d’internament, centres de menors... La repressió és un dels modus operandi més ha-
bituals de la democràcia. Però, fins fa relativament poc temps, la democràcia gaudia 
d’una preocupant legitimitat social per part de sectors amplis de la societat certament 
acomodats, i la repressió havia restat com quelcom opac, llunyà i invisible als seus ulls; 
mentrestant els col·lectius que desafiaven de múltiples maneres l’ordre social establert 
(dissidència política, grups socials menys privilegiats...) eren selectivament reprimits 
i criminalitzats. Ara, cada cop som menys les privilegiades, la democràcia no gaudeix 
d’un bon moment de legitimitat (i moltes de nosaltres esperem que això s’accentuï), i 
cada cop som més les que toquem la repressió. La regla de tres és evident. Això no treu 
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que, actualment, la dissidència política i els grups socials menys privilegiats continuïn 
sent el blanc de la repressió més brutal.
Potser unes, trobem que la repressió, tant en dictadura com en democràcia és repres-
sió, i que la dictadura simplement s’imposa allà on la democràcia no es pot imposar, 
però que a la fi, democràcia i dictadura tenen la mateixa finalitat: imposar el capita-
lisme; potser altres estem començant a posar en dubte la típica frase... “aquestes co-
ses en democràcia no passen” i estem començant a  adonar-nos que “aquestes coses 
ara ens estan passant a nosaltres”. Potser a unes ens semblarà habitual que la policia 
torturi, violi i assassini a les seves comissaries i als nostres carrers; potser d’altres ens 
pensem que les tortures, violacions i assassinats són només excepcions lamentables 
perpetrades per policies desequilibrats. Potser a unes no ens importarà que la policia 
no ens ensenyi el número de placa, perquè l’odiem amb la mateixa ràbia ens l’ensenyi 
o no; potser d’altres encara ens esforcem en defensar que el sistema ha de garantir que 
la policia respecti certes normes, i si no ho fa, encara confiem en que ens escoltaran, si 
emprenem les mesures legals adequades amb l’esforç necessari. 
Intentar afrontar la repressió juntes des d’espais heterogenis serà una bona ocasió 
per aprofundir en aquests aspectes que travessen les nostres quotidianitats de ma-
neres tant diverses, i que ens acostumen a allunyar tant a nivell ideològic i de pràcti-
ca política. Considerem imprescindible que, en parlar sobre com afrontar la repressió 
des d’espais heterogenis, ens expressem des de la sinceritat, sense qüestionar-nos ni 
jutjar-nos, i que cap de nosaltres ens sentim obligades a adaptar el nostre discurs o 
pràctica a l’entorn, sinó que totes valorem la importància que té que cadascuna visqui 
el seu propi procés i arribi a les seves pròpies conclusions, alhora que aprofitem el que 
ens pot aportar a nivell d’aprenentatge individual i col·lectiu el fet de caminar juntes.

Les jornades
Les jornades antirepressives que han motivat l’edició d’aquests materials han estat au-
toorganitzades per persones molt diverses de l’assemblea de barri del Guinardó-Can 
Baró. No som especialistes ni en temes antirepressius ni en temes legals, però trobem 
que això no és motiu per deixar d’abordar la qüestió des de nosaltres mateixes. No 
creiem tampoc en les divisions entre usuàries i advocades, tot i que a vegades, sigui 
molt difícil no accentuar nosaltres mateixes aquestes dinàmiques. Això no treu que 
valorem la feina de les advocades que ens donen recolzament, però trobem molt ne-
cessari anar trencant les barreres que a vegades ens autoimposem en aquests temes, 
per la mandra, inseguretat, cabreig... que ens poden generar els tecnicismes legals, i 
que intentem formar-nos i potenciar la nostra autonomia en el tema. Però abordar la 
repressió no significa només cenyir-nos als aspectes legals: som les pròpies afectades, 
i només per això tenim moltes coses a dir, ja que tot i no saber gaire de lleis, sabem 
com la repressió afecta a les nostres quotidianitats, salut, lluites, espais... La repressió 
va més enllà: la resposta a la repressió està condicionada per molts factors, no només 
legals, ja que, davant una situació concreta de repressió, hi intervindrà la subjectivitat 
ineludible de les afectades, podent travessar de maneres molt diverses els nostres pro-
cessos col·lectius, estratègies polítiques... La resposta a la repressió no només es troba 
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cessos col·lectius, estratègies polítiques... La resposta a la repressió no només es troba 
als jutjats, sinó també al carrer! 

A nivell general
- Difondre la informació i potenciar l’auto-formació individual i col·lectiva perquè totes 
disposem d’eines al nostre abast per enfortir-nos personalment i com a grup.
- Obrir espais de debat i reflexió política des del respecte, la confiança, i el suport mutu, 
on ens sentim còmodes i coherents per a compartir lluites, solidaritats, pors, cures...
- Aprendre a afrontar la repressió plegades sempre que sigui possible, tant les que co-
mencem a patir-la, com les que no ens ve tant de nou. El que compartim és que a totes 
ens preocupa la  repressió i la seva nova ofensiva de desgast, i totes pensem que per 
afrontar-la cal practicar i estendre la solidaritat.
- Reflexionar obertament sobre les contradiccions d’afrontar la repressió des d’espais 
heterogenis i explorar en cada cas fins on podem i volem arribar juntes i fins on no, 
sense imposicions ni dramatismes (com articular o no, les diferents velocitats i expe-
riències vitals, els diferents posicionaments polítics i estratègies de lluita...)

A nivell concret
- Respondre col·lectivament als casos repressius que ens afecten en l’actualitat de ma-
nera directa, especialment sancions econòmiques per via administrativa, però també 
processos judicials en curs.
- Reflexionar sobre la importància de la solidaritat davant la repressió, ens toqui de 
més o menys aprop, i com portar-la a la pràctica (caixes de resistència, enfortir les 
nostres xarxes a diferents nivells territorials, accions/estratègies col·lectives de difusió 
i agitació...) 
- Reflexionar sobre com combatre el xantatge dels costos econòmics de la repressió 
per a que no absorbeixin una gran part dels nostres esforços (siguin sancions per via 
administrativa, penes multes...) i intentar trobar sortides individuals i col·lectives.
- Reflexionar sobre com vivim la repressió i quines són les seves conseqüències en 
cadascuna de nosaltres, en el nostre col·lectiu i en les nostres lluites (l’angoixa o la 
por de saber-nos en situacions que per nosaltres poden ser límit, com ens cuidem 
entre nosaltres abans i després de trobar-nos en aquestes situacions, quines estra-
tègies autodefensives trobem per a que la repressió no ens paralitzi ni individual ni 
col·lectivament...)
- Reflexionar sobre com la repressió ens pot paralitzar sinó estem atentes: cuidar-nos 
millor per sentir-nos més segures, intentar minimitzar i/o esquivar en la mesura del 
possible la repressió, i especialment analitzar i aprendre dels “errors”. Per exemple, no 
deixar que premsa ens fotografiï en accions, manifestacions... tapar-nos quan estiguem 
fent accions i potser estem sent gravades, no deixar que ens identifiquin fàcilment...
- Analitzar els processos repressius començant a posar en dubte les categories amb 
que el poder pretén definir-nos, imposant-nos els límits del legítim/no legítim, culpa-
bilitat/innocència, legalitat/il·legalitat, violència/no violència... i ser nosaltres mateixes 
les que sapiguem en cada moment perquè fem les coses, intentant no deixar-nos con
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dicionar per la seva autoritat, i avançant en la superació d’aquesta lògica dual i opres-
sora.

Els materials
Hem aglutinat en un mateix dossier una sèrie de sabers pràctics, consells legals, re-
flexions i estratègies per fer front col·lectivament a la repressió en espais heterogenis... 
organitzats en 5 blocs temàtics.  Hem utilitzat materials ja existents (fanzines, manuals, 
dossiers, capítols de llibres...) que en alguns casos també hem ampliat i/o realitzat 
algunes modificacions. Un text dels que trobareu està en anglès, ja que hem prioritzat 
incloure’l, però esperem poder traduir-lo en un futur proper. Comentar que ens hem 
deixat molt de material en el tinter, i si de moment hem prioritzat aquestes temàtiques 
i amb aquest enfoc, és perquè ens ha semblat el més útil en relació al moment en que 
sorgeix el dossier i en relació als seus objectius, detallats més endavant.

- Bloc A: Penes multa, faltes i delictes
- Bloc B: Sancions econòmiques via administrativa
- Bloc C: Manuals antirepressius i qüestions de seguretat
- Bloc D: Repressió i salut de la comunitat
- Bloc E: Reflexions vàries sobre la repressió i les respostes a ella

Posant en pràctica allò de que l’autoria sempre és col·lectiva, agraïm la feina feta a 
totes les companyes que han elaborat els materials utilitzats en aquest dossier, ja que 
sempre és molt més alentador no partir de zero i sentir que no estem soles: campanya 
d’Insubmissió a les Penes Multa, campanya del Tomb Antirepressiu, campanya contra 
el kubotan, No al Pla Caufec, Te Kedas donde Kieras, CNT, CGT, CAJEI, Alerta Solidària, 
Comissió Antirepressiva de Sants, a les publicacions Terra Cremada, Cuadernos de Ne-
gación, a tots els textos anònims... i a totes les companyes que han decidit fermament 
no donar un pas enrere.

SI ENS DEIXEM TREPITJAR AVUI... ENCARA MÉS HO FARAN DEMÀ! 
AUTOORGANITZEM LA SOLIDARITAT ENFRONT LA REPRESSIÓ
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PREGUNTES I RESPOSTES DE LES 
SANCIONS ADMINISTRATIVES

Sumari de preguntes:
1.- Què és una sanció administrativa?
2.- Quins drets tenen les persones sancionades?
3.- Quan ens poden identificar els agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat?
4.- No portar el DNI pot comportar una sanció administrativa?
5.- Quin tipus d’infraccions administratives hi ha?
6.- Quina sanció s’haurà de pagar per infraccions molt greus?
7.- Quina sanció s’haurà de pagar per infraccions greus?
8.- Quina sanció s’haurà de pagar per infraccions lleus?
9.- Una sanció administrativa pot comportar altres mesures que no siguin sancions 
econòmiques?
10.- El procediment sancionador de l’Administració té un límit temporal?
11.- Què han de fer constar els agents en el butlletí de la denúncia?
12.- Ens podem negar a signar la denúncia?
13.- Què cal fer quan ens intervinguin material (cartells, adhesius, esprais, etc.)?
14.- Què comporta no recollir la denúncia quan arribi per correu?
15.- Quan comença el termini per fer al·legacions?
16.- Què s’ha de fer constar en les primeres al·legacions?
17.- Quin tipus de proves podem demanar a l’administració?
18.- Què cal fer abans de formular les al·legacions?
19.- Quan prescriuen les infraccions?
20.- És necessària la intervenció d’una advocada en el procés d’al·legacions?
21.- On s’han de presentar les al·legacions?
23.- Quan s’han de presentar les al·legacions?
24.- Què passarà si proposem proves?
25.- Quan s’ha d’interposar el recurs d’alçada per denegació de proves?
26.- Què és la proposta de resolució?
27.- Què cal fer després de rebre la proposta de resolució?
28.- Què és la resolució?
29.- Quin és el termini màxim per a notificar la resolució?
30.- Què podem fer en cas que la resolució hagi estat notificada passat els sis mesos 
des de la iniciació del procediment?
31.-Quin tipus de recurs podrem interposar davant la resolució?
32.- Després del recurs d’alçada quin altre recurs es pot interposar?
33.- Quan ens remetran el formulari per pagar la multa?
34.- Què passa si no es paga la multa dins el període fixat?
35.- Què és el procediment d’apremi?
36.- Quan es procedeix a l’embargament de béns?
37.- Quins béns ens poden embargar?
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38.- Si no tenim cap bé embargable que succeirà?
39.- Què significa ser insolvent?
40.- Fins quan ha de perdurar la situació d’insolvència?
41.- Que comporta la prescripció?
42.- Quines altres maneres preveu l’administració per a cobrar les sancions?

1.- Què és una sanció administrativa?
Són sancions econòmiques que no poden consistir en cap altra mesura que no sigui di-
nerària tret de la incautació de materials, la suspensió de llicències, d’autoritzacions o 
permisos i la clausura de locals. Aquest tipus de sancions no poden comportar mai una 
detenció o una privació de llibertat. Si es produís detenció per aquests fets estaríem 
davant d’una detenció il·legal. Tampoc pot ser obert un procediment penal, amb tot el 
que aquest implica, per tant la sanció administrativa no deixa antecedents penals. En 
cap cas es pot substituir el pagament de la multa per la presó. La denúncia d’aquest 
tipus de sancions es tramita i s’imposa per la mateixa administració.

2.- Quins drets tenen les persones sancionades?
a).- Tenen dret a ser notificades dels fets que se li imputen, de la infracció que aquests 
fets poden constituir i de les sancions que en el seu cas se’ls hi puguin imposar.
b).- Tenen dret a conèixer la identitat de l’instructor i de l’autoritat competent per a 
imposar la sanció i de la norma que atribueixi aquesta competència.
c).- Tenen dret a formular al·legacions i utilitzar els mitjans de defensa admesos per 
l’ordenament jurídic que resultin procedents.
d).- Tenen dret a conèixer en qualsevol moment l’estat de la tramitació del procedi-
ment, a utilitzar la llengua oficial en el territori de la comunitat autònoma, a ser trac-
tats amb respecte per les autoritats i funcionaris, i a exigir les responsabilitats de les 
administracions públiques i del personal al seu servei.

3.- Quan ens poden identificar els agents de les Forces i Cossos de Seguretat de
l’Estat?
Ens podran identificar en l’exercici de les seves funcions d’indagació i prevenció i po-
dran realitzar les comprovacions pertinents en la via pública. És necessari dur el DNI 
perquè et poden identificar en el moment que ells considerin oportú, en cas de no 
portar-lo podran traslladar-te a les dependències policíaques per procedir a la teva 
identificació (però el temps haurà de ser l’imprescindible per a la identificació o els 
agents podran incórrer en un delicte de detenció il·legal). En les dependències policía-
ques es portarà un llibre registre en el que es farà constar les diligències d’identificació 
realitzades i el motiu i duració de les mateixes.
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4.- No portar el DNI pot comportar una sanció administrativa?
Sí ja que es tracta d’un dret i una obligació, la multa podria oscil·lar entre els 30 a 50 €. 

5.- Quin tipus d’infraccions administratives hi ha?
Infraccions greus:
a).- La fabricació, reparació, emmagatzematge, comerç, adquisició, tinença o utilització 
d’armes prohibides o explosius no catalogats; d’armes reglamentàries o explosius cata-
logats sense tenir la documentació o autorització que es requereix o excedint-se dels 
límits permesos quan les conductes no siguin constitutives d’infracció penal (moltes 
colles de diables, espectacles amb foc en general han estat multades per dur material 
explosiu i no estar transportat d’acord amb la normativa). L’omissió o insuficiència en 
l’adopció o eficàcia de les mesures o precaucions obligatòries per a garantir la segure-
tat de les armes o els explosius (en relació entre altres als espectacles de foc).
b).- La celebració de reunions en llocs de trànsit públic i manifestacions incomplint les 
normes reguladores del dret de reunió, per la qual la Responsabilitat correspon als 
organitzadors.
c).- La negativa a dissoldre les manifestacions i reunions en lloc de trànsit públic orde-
nades per l’autoritat competent.
d).- La celebració d’espectacles públics o activitats recreatives sense tenir els permisos 
pertinents.
e).- La provocació de reaccions en el públic que alteren o puguin alterar la seguretat 
ciutadana.
f).- Originar desordres greus en les vies, espais públics o establiments públics, o causar 
danys greus als bens d’ús públic (sempre remarcant que no constitueixi una infracció 
penal).
g).- L’obertura d’un establiment, l’inici de les seves activitats o el desenvolupament de 
les funcions sense autorització o sense adoptar les mesures de seguretat obligatòries 
o quan aquelles no funcionen o ho facin defectuosament (aquest apartat fa referència 
a Bars, Casals, Centres Socials etc.)
Infraccions lleus:
a).- No portar el DNI ja que és un dret i una obligació. És obligatori dur-lo a partir dels 
14 anys.
b).- La negativa a entregar la documentació personal quan hagi estat acordada la seva 
retirada o retenció.
c).- L’admissió de menors als establiments o espectacles públics quan estigui prohibida 
i la venda de begudes alcohòliques als mateixos.
d).- Sobrepassar els horaris d’obertura i tancament establerts per als establiments i la 
celebració d’espectacles públics o activitats recreatives (concerts, espectacles al carrer 
etc.).
e).- Desobeir els mandats de l’autoritat o dels seus agents, quan això no constitueixi 
una infracció penal.
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6.- Quina sanció s’haurà de pagar per infraccions molt greus?
Una multa de 30 mil a 600 mil €.

7.- Quina sanció s’haurà de pagar per infraccions greus?
Una multa de 300 a 30 mil €.

8.- Quina sanció s’haurà de pagar per infraccions lleus?
Una multa fins a 300 € per a infraccions lleus.

9.- Una sanció administrativa pot comportar altres mesures que no siguin econòmi-
ques?
Sí pot comportar incautació d’instruments o efectes utilitzats, suspensió de llicències, 
autoritzacions o permisos i la clausura de locals.

10.- El procediment sancionador de l’Administració té un límit temporal?
El procediment s’ha de resoldre en el termini màxim de 6 mesos. Si no és així es pro-
dueix la caducitat i s’ha de començar de nou, amb la possibilitat que la infracció hagi 
prescrit i no ho puguin fer. L’excés de burocratització de l’administració i la seva inefi-
càcia fa que molts cops aquesta sigui una eina per evitar sancions. Cal doncs allargar 
al màxim el procediment i intentar que transcorri el termini màxim que tenen per re-
soldre.

11.- Què han de fer constar els agents en el butlletí de la denúncia?
Han de fer constar les nostres dades, el lloc, la data i l’hora, el fet denunciat, la sanció 
a imposar, el número d’identificació dels agents i la norma infringida (és important per 
saber quina és exactament la conducta que sancionen. No poden sancionar-nos si no 
hi ha una norma prèvia que contingui la infracció i la sanció).

12.- Ens podem negar a signar la denúncia?
Ens podem negar a signar la denúncia. De totes maneres, signar-la no implica confor-
mitat, sinó que l’hem rebuda. Tant si signem com si no, ens han de donar una còpia. Tot 
i així sinó ens la donen haurem d’esperar a que arribi per correu certificat.

13.- Què cal fer quan ens intervinguin material (cartells, adhesius, esprais etc.)?
Hem d’exigir una Acta d’Incautació que és un document que ha de contenir una relació 
exacta de tots els objectes que ens intervenen. També hem d’exigir que ens diguin on 
els dipositaran. Sols així podrem recuperar-ho a la comissaria on ho hagin dipositat.

14.- Què comporta no recollir la denúncia quan arribi per correu?
No recollir-la no suposa que no ens multaran. Ans al contrari, el procediment el trami-
taran però sense que en tinguem coneixement, serà molt ràpid (la segona carta serà 
la resolució definitiva) i per tant haurem perdut la possibilitat d’allargar-ho. Si arriba 
però no hi ha ningú a casa, al segon intent deixaran un avís, i si no anem a recollir-la, la 
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retornaran i ens notificaran la denúncia per edictes (ho publicaran al diari, i s’entén que 
estem notificades). La següent carta que ens arribarà serà la resolució del procediment 
sancionador (la multa que ens han imposat) i si tampoc no la recollim ocorre el mateix, 
i també consideraran que estem notificats, i ens remetran un proveïment d’apremi 
(aquest document inclou la multa, un recàrrec i un termini
per pagar, sinó paguem procedeixen a l’embargament de béns i comptes corrents).

15.- Quan comença el termini per fer al·legacions?
El termini per fer al·legacions és de 15 dies hàbils (no compten ni diumenges ni festius).
Aquest termini comença l’endemà de la notificació de la denúncia. Si ens l’han donat 
en el mateix moment en que fèiem l’acció, el còmput del termini comença l’endemà. 
Si rebem la notificació per correu el termini comença l’endemà del dia en que rebem 
aquesta notificació. Si el que rebem és l’avís de correus fins que no anem a recollir-la 
no comença el termini.

16.- Què s’ha de fer constar en les primeres al·legacions?
El més important és no acceptar els fets denunciats. Si ho fem accelerarem el procedi-
ment. No cal negar-ho absolutament tot, però hem de construir una versió que contra-
digui la seva (per exemple, si ens han vist enganxant cartells, direm que estàvem encar-
tellant però que on ho fèiem estàvem autoritzats o que en el mur ja hi havia cartells. 
Sinó ens han vist, direm que no ho hem fet).En aquest mateix escrit és on hem de pro-
posar proves. Això significa aportar les que tinguem, i/o sol·licitar que l’administració 
les dugui a terme.

17.- Quin tipus de proves podem demanar?
Documental: fotografies (en cas d’encartellades o pintades; i si on diuen que ho hem 
fet no hi ha res, proporcionar nosaltres fotografies on es vegi) i informes pericials de 
valoració dels danys causats.
Testimonis: Rarament tindrem algun testimoni, tret d’alguna companya. Si els fets de-
nunciats són una mentida absoluta, és important buscar algun testimoni que ens faci 
de coartada. Si en alguna intervenció policial, hi ha testimonis aliens (vianants i veïnes), 
és important tenir les seves dades per si ens calen testimonis poder parlar amb elles.

18.- Què cal fer abans de formular les al·legacions?
En cas d’haver rebut la denúncia per correu cal fixar-se en la data dels fets i la data 
en què la rebem ja que pot haver prescrit (és a dir que pel transcurs del temps 
l’administració hagi perdut la possibilitat de sancionar-nos). Si ha prescrit, al·legar-ho 
en primer lloc. També cal fixar-se molt en el contingut de la denúncia ja que qualsevol 
errada (en la data, en el lloc, en les nostres dades, ...) és un avantatge per nosaltres, i 
la utilitzarem en contra seva. Una altra qüestió important és anar a veure el contingut 
de l’expedient sancionador (a l’Ajuntament o la Delegació/ Subdelegació de Govern, 
segons d’on provingui la denúncia), per veure quines són exactament les dades que 
tenen. Podem treure’n còpies i autoritzar algú per què ho pugui veure per nosaltres.
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19.- Quan prescriuen les infraccions?
Si la infracció denunciada és lleu són 6 mesos; si és greu és 2 anys; i si és molt greu, 
són 3 anys.

20.- És necessària la intervenció d’una advocada en el procés d’al·legacions?
En els procediments administratius no és necessària la intervenció d’advocada. Tots 
els escrits que presentem han d’anar signats per la persona a qui ‘adreça la denúncia.

21.- On s’han de presentar les al·legacions?
A l’administració que tramiti l’expedient. A l’ajuntament, en cas d’infraccions pre-
vistes en ordenances municipals o a la delegació/subdelegació del govern, en cas 
d’infraccions de lleis autonòmiques o estatals (llei de l’esport; seguretat ciutadana).

23.- Quan s’han de presentar les al·legacions?
És important presentar les al·legacions el darrer dia del termini, i si potser preferible-
ment per correu certificat, per tal d’allargar al màxim el Procediment.

24.- Què passarà si proposem proves?
L’Administració ha de decidir si les admet o no. Si les admet obrirà un període de pro-
va (d’entre 10 dies i 1 mes) i practicarà les proposades. Si les denega, ens ho ha de 
notificar per escrit i contra aquesta resolució podrem interposar Recurs d’Alçada per 
vulneració de drets fonamentals i garanties del procediment, concretament el dret a 
utilitzar els mitjans de prova adients per la nostra defensa.

25.- Quan s’ha d’interposar el recurs d’alçada per denegació de proves?
S’ha d’interposar en el termini d’un mes, des que rebem la denegació de la prova. El 
motiu bàsic: se’ns han denegat les proves que havíem proposat, per tant se’ns vulnera 
el dret a utilitzar els mitjans de prova que considerem adients per a la nostra defensa, 
i se’ns deixa en situació de total i absoluta Indefensió.

26.- Què és la proposta de resolució?
És la proposta que fa l’òrgan encarregat de la tramitació de l’expedient a l’autoritat 
competent per la imposició de la sanció. Aquest document conté: els fets objecte de 
denúncia, la norma infringida (la infracció comesa) i la sanció a imposar.

27.- Què cal fer després de rebre la proposta de resolució?
Amb aquest tràmit s’obre un nou període d’al·legacions, de 15 dies hàbils, i podem tor-
nar a veure l’expedient. És important fixar-se en: els fets denunciats (per si hi ha alguna 
errada) i en la tramitació de l’expedient per veure si s’han complert tots els tràmits (la 
ratificació de denúncia per part dels policies és necessària, i si no hi és pot comportar 
tornar enrera el procediment per fer aquest tràmit).
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28.- Què és la resolució?
És la darrera part del procediment sancionador on ens notificaran la resolució definiti-
va. Aquí es fan constar els fets que consideren comesos, la infracció que constitueixen i 
la sanció que imposen. Aquesta resolució posa fi al procediment administratiu.

29.- Quin és el termini màxim per a notificar la resolució?
El termini màxim per notificar la resolució és de 6 mesos des de l’inici del procediment 
sancionador (l’inici és: si ens notifiquen la denúncia en el mateix moment dels fets, és 
aquesta la data d’inici i si ens la remeten per correu, la data a tenir en compte és la del 
document que ens remeten).

30.- Què podem fer en cas que la resolució hagi estat notificada passat els sis mesos
des de la iniciació del procediment?
Podrem al·legar la caducitat de l’expedient. Això obliga a l’administració a arxivar 
l’expedient i a començar de nou, tenint en compte que potser el termini de prescripció 
de la suposada infracció ja ha transcorregut.

31.- Quin tipus de recurs podrem interposar davant la resolució?
Podrem interposar Recurs d’Alçada en el termini d’un mes des de la notificació. Aquest 
és el darrer recurs en la via administrativa.

32.- Després del recurs d’alçada quin altre recurs es pot interposar?
En cas que es desestimi el recurs d’alçada podem interposar un Recurs Contenciós 
Administratiu en el termini de 2 mesos. En el Recurs Contenciós-Administratiu, ens cal 
advocada ja que és un procés per via judicial.

33.- Quan ens remetran el formulari per pagar la multa?
Des que rebem la resolució del Recurs d’Alçada la resolució administrativa és ferma. 
Això significa que juntament amb la resolució del recurs d’alçada ens remetran el for-
mulari per pagar la multa, amb aquest formulari s’inicia el període per al pagament 
voluntari del deute.

34.- Què passa si no es paga la multa dins el període fixat?
Si no paguem la multa dins del termini fixat (aquest termini ve indicat al document de 
pagament i normalment és per les sancions notificades entre el 1 i el 15 de cada mes, 
fins el dia 5 del mes següent; i per les notificades entre el 16 i el darrer dia del mes, fins 
el dia 20 del mes següent), s’inicia l’execució de la multa mitjançant el procediment 
d’apremi.
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35.- Què és el procediment d’apremi?
És un procediment en el qual a l’import de la sanció s’afegeix el recàrrec d’apremi 
(20% de la sanció) i els interessos de demora. Per tal de fer-lo efectiu ens remetran un 
document (Proveïment d’apremi) on ens diran que si no ho paguem tot (recàrrecs i 
interessos inclosos), ens embargaran els béns.

36.- Quan es procedeix a l’embargament de béns?
Un cop rebut el proveïment d’apremi i transcorregut el termini de pagament (si rebem 
el proveïment d’apremi entre el dia 1 i el 15 del mes, el termini finalitza el 20 d’aquell 
mes; si el rebem entre el 16 i el darrer dia del mes, el termini finalitza el dia 5 del mes 
següent) es procedeix a ordenar l’embargament de béns.

37.- Quins béns ens poden embargar?
- Comptes corrents: la quantitat liquida que hi hagi un cop reben al banc l’ordre 
d’embargament i tot el que es vagi ingressant.
- Sous: l’ordre d’embargament la rep l’empresa per a qui treballem. Els sous es poden 
embargar si superen el salari mínim interprofessional.
- Béns mobles (vehicles) i immobles: l’única forma d’eludir l’embargament d’aquests 
és no ser-ne titular (ni cotitular) de cap. Amb els canvis de nom per evitar els em-
bargaments s’ha d’anar en compte per què pot comportar la comissió d’un delicte 
d’alçament de béns. És aconsellable abans de dur a terme una mesura d’aquestes, 
consultar amb algun/a advocada.

38.- Si no tenim cap bé embargable que succeirà?
Si no ho paguem i no tinguem cap bé embargable (ni cotxe, ni moto, ni cap compte 
corrent, ni cap immoble, ni sou...), ens declaren insolvents.

39.- Què significa ser insolvent?
Significa que no tenim cap bé i dret susceptible d’embargament, i per tant el nostre 
“deute” no es pot cobrar. La insolvència potser total o parcial, en aquest darrer cas 
significarà que sols han pogut cobrar una part de la multa.

40.- Fins quan ha de perdurar la situació d’insolvència?
La situació d’insolvència ha de perdurar fins que hagi prescrit la sanció imposada. Si 
abans que hagi transcorregut aquest període tenim ingressos superiors al mínim inem-
bargable o adquirim qualsevol bé, l’administració pot alçar la declaració d’insolvència 
i cobrar-se la multa. A més a més s’interrompria el termini de prescripció i tornaria a 
començar de nou, en cas que quedés part del deute pendent.
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41.- Què comporta la prescripció?
Comporta que l’administració perd el dret a sancionar-nos (en cas d’infraccions) o a 
cobrar-se la multa (en cas de les sancions).

42.- Quines altres maneres preveu l’administració per a cobrar les sancions?
?? La compensació: Comporta que per part de l’Administració hi ha un reconeixement 
d’un crèdit en favor nostre (subvenció, quantitats a tornar de la declaració de la ren-
da,....), i en tant que hi ha una multa pendent de pagament, la pròpia administració es 
queda amb els diners i compensa el “deute”. En aquests casos no s’hi pot fer res (tret 
de demanar les subvencions a nom d’altra persona, que no tingui cap multa pendent).
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LA REPRESSIÓ ADMINISTRATIVA

Esquema del procediment sancionador.
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El procediment administratiu sancionador està regulat a la Llei 30/92, no obstant no es 
pot dir que estableixi una regulació especifica, sinó que el que fa és fixar unes pautes 
mínimes i d’aquesta manera trasllada a les normatives concretes que tracten matèries 
concretes, l’especificació de les respectives peculiaritats.
S’ha de tenir en compte:
- a nivell de règim general: la Llei 30/1992, els articles 127 a 138 + el Reglament del 
procediment per la potestat sancionadora Real Decret 1398/1993, de 4 d’agost...
- a nivell de la generalitat: Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.
- a nivell municipal: Llei de Bases de Règim local, Llei 7/1985, que en els seus articles 
139 a 141, Títol IX
En el cas de les Ordenances, gran part d’elles el que fan és remetre’s a la regulació que 
preveu la Llei 30/92, per aquesta raó en aquest punt farem un resum esquematitzat 
de les passes que es segueixen en aquest procediment i també aprofitarem per donar 
una sèrie de consells de forma i no tant de fons, ja que aquest els tractarem al següent 
punt del dossier.
Un element a tenir en compte, és que en el procediment administratiu no és necessària
la intervenció d’un advocat i tots els escrits han d’anar signats per la persona a qui se 
li ha imposat la multa.

FASE PRIMERA

1.- DENÚNCIA: INICI DEL PROCEDIEMENT
començarà habitualment en base una denúncia formulada pels cossos policials però 
també pot ser per una denúncia ciutadana.
Els agents a més de iniciar aquest procediment, també poden intervenir qualsevol cosa 
(samarretes, enganxines, cartells, esprais...) en aquest cas haurem d’exigir una Acta 
d’Incautació (document en el que ha de quedar palès tots els objectes que ens inter-
vinguin) i que ens diguin el lloc on els dipositaran.

2.- NOTIFICACIÓ
a) En mà , al mateix moment ens donen una butlleta de denúncia. En aquest cas ens 
haurem de fixar en base a quina normativa ens estan sancionant. En aquesta butlleta 
constaran: les nostres dades, el lloc, la data i hora, el fet denunciat, la norma en base 
a la que ens volen sancionar, i la identificació de l’agent. Podem negar-nos a signar la 
butlleta, però fer-ho només significa que ens l’han entregada.
b) Quan no ens donen una còpia ens haurem d’esperar a que ens arribi un correu 
certificat. No recollir-la no suposa la paralització del procés, sinó tot el contrari, ja que 
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aquest seguirà endavant sense que en tinguem coneixement i tot anirà molt més ràpid 
ja que la segona carta que El que està bé és apurar al màxim per recollir-la, si correus 
et dóna 10 dies pues anar-hi el que faci 9. 
En el cas de que ens la portin, però a casa no hi hagi ningú, faran un segon intent i 
si tampoc hi ha ningú deixaran un avís. Si no anem a recollirla, la retornaran i la de-
núncia ens la notificaran per edictes (la seva obligació és fer dos notificacions, tenir 
l’acreditació de que les han fet i publicar-ho al Diari Oficial de la Generalitat (si és ge-
neralitat) o als taulells de l’ajuntament (si és municipal) També rebrem una segona 
carta. Les primeres cartes són per poder participar dins la proposta de resolució de 
l’expedient sancionador, fer “al·legacions”, la segona carta és quan ja hi ha la resolució 
de l’expedient i sinó interposes recurs, doncs la sanció esdevindrà ferma. Existeix la 
possibilitat de que embarguin el sou però han de respectar uns mínims com és el salari 
mínim interprofessional, però la operació és un tant complexa.

Quan tinguem la notificació, ens hem de fixar en uns elements importants:
- La data dels fets i la data en que rebem la notificació, ja que si passa prou temps pot 
ser que hagi prescrit, això significa que transcorregut un temps, l’administració perd la 
possibilitat de sancionar:
 - Infracció Lleu: prescriu als 6 mesos.
 - Infracció Greu: prescriu als 2 anys.
 - Infracció Molt greu: prescriu als 3 anys.

Quan hagi prescrit, això és el primer que direm a les Al·legacions que presentem, ja 
que la prescripció significa que si, per exemple, passats 6 mesos, en cas d’infraccions 
lleus, no ens han notificat ja no ens poden sancionar.
- fixar-nos en tot el document per veure si trobem errades ja que aquestes ens be-
neficien mirar si s’han equivocat amb el número de la infracció, amb una data, en la 
quantia de la sanció.
- Anar a veure el contingut de l’expedient sancionador per tenir clares quines son les 
dades que tenen i poder utilitzar-les a l’hora de fer el recurs. (Cal tenir clar que entre 
els drets de la persona hi ha el d’anar a veure l’expedient i obtenir-ne còpies... article 
135 i article 35 de la LRJ-PAC (Llei 30/1992) hi ha tots els drets de les ciutadanes i de les 
presumptes responsables.. També en parla a l’article 3 del Reglament per l’exercici de 
la potestat sancionadora. Els drets més importants són:
 - dret a veure l’expedient i obtenir-ne còpies
 - dret a conèixer l’estat de la tramitació
 - dret a saber qui està tramitant el procediment
 - a obtenir una còpia segellada dels documents que es presentin
 - a fer ús de la nostra llengua a formular al·legacions i aportar proves
 - a obtenir informació i orientació respecte els requisits jurídics o tècnics...
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3.- ALEGACIONS
S’han de presentar davant de l’administració encarregada de tramitar l’expedient.
 - Ajuntament
 - Delegació/ Subdelegació del govern
El que interessa en un expedient sancionador és complir els terminis però apurant-los 
al màxim, perquè també tenen un temps per iniciar el procediment i resoldre’l.
També es pot enviar per correu certificat, l’únic problema és que s’ha de pagar les des-
peses d’enviar-ho, però fins que no els hi arriba passa una mica més de temps.
És important fer dues còpies i que la teva te la segellin amb la data d’entrega i guardar-
la per tenir-ne constància.
Tindrem un termini no inferior a 10 dies ni superior a 15 dies, (hi ha una manera de 
demanar una ampliació de termini, per allargar més la tramitació de l’expedient, 
aquest no podrà ser superior a la meitat del temps que ens han donat inicialment, 
s’ha de fer un escrit demanant l’ampliació de termini, basat en l’article 49.1. de la 
Llei 30/1992, però, alerta, les  al·legacions s’han de presentar igualment comptant el 
dia que s’acabava més l’ampliació que demanem que serà un màxim de la meitat del 
termini que ens havien donat. En el cas que això no quedes del tot clar presenteu les 
al·legacions sense demanar aquesta ampliació).
Normalment el termini dependrà de cada ordenança o llei, i en principi la denúncia ens 
diu el termini que tenim per fer al·legacions. (la denúncia ha de dir clarament quina és 
la infracció, la sanció, que es pot fer, quin és el termini i a quin òrgan s’ha de presentar... 
sinó ho especifiquen poden causar indefensió) ? en aquestes no hem d’acceptar els 
fets, el millor és construir una versió que contradigui la seva ja que l’objectiu és allargar 
el procés.
Junt amb les al·legacions podem presentar PROVES o demanar a l’administració que les 
dugui a terme. Tipus de proves:
 - La documental.
 - La testimonial (persones que puguin afirmar la nostra versió, es pot dir els 
noms, dni i adreces perquè les citin o es pot presentar una declaració escrita i signada
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d’aquestes persones) 
En el moment en que presentem proves, quan a l’administració li arribin les nostre 
al·legacions, aquesta decidirà si les admet o no.
 - Si admet les proves : obrirà un període de prova d’entre 10 dies a 1 mes i 
practicarà les proposades.
 - Si denega : ho haurà de notificar per escrit i contra aquesta denegació po-
drem interposar RECURS D’ALÇADA per vulnerar drets fonamentals i garanties del pro-
cediment.

RECURS ALÇADA :
- termini: 1 mes des de que rebem la denegació.
- motiu de la presentació d’aquest: la denegació de les proves proposades, el que signi-
fica que s’està vulnerant el dret a utilitzar els mitjans de prova que considerem adients 
per la nostre defensa i per tant se’ns està deixant en una situació d’absoluta indefensió.

4.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Abans de que es comuniquin la resolució final, ens han de fer arribar la proposta dicta-
da per l’òrgan que tramita l’expedient sancionador.
Podem presentar al·legacions contra aquesta proposta i tenim un termini de 15 dies 
hàbils (el termini ens el posaran i ens diran com es calcula, des de quan... si són hàbils 
no compten els diumenges ni els festius)
Podrem tornar a veure l’expedient sancionador.
En aquesta ocasió ens haurem de fixar en:
 - els fets denunciats, per si hi ha errades.
 - en la tramitació de l’expedient per comprovar que tots els tràmits s’hagin 
complert com per exemple realitzar les corresponents notificacions.
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5.- RESOLUCIÓ 
Aquesta posarà fi a la via administrativa i tenen 6 mesos per notificar-nos la resolució 
des de l’inici del procediment.
En aquesta resolució ha d’aparèixer: 
 1- fets que es consideren comesos.
 2- infracció
 3- sanció imposada.
Si ens notifiquen passat els 6 mesos des de l’inici del procediment haurem d’al·legar
caducitat, això significa:
 1) l’administració ha d’arxivar l’expedient
 2) haurà de començar-ne un de nou i potser que hagi transcorregut el termini 
de prescripció. La prescripció s’ha de tenir en compte alhora d’al·legar la caducitat, ja 
que depenent del tipus d’infracció els terminis són més o menys llargs i es pot donar el 
cas de que la infracció prescrigui.
prescripció infraccions lleus: 6 mesos, llavors si ens notifiquen la resolució passat 6 
mesos des de l’inici de l’expedient ja no podran tornar a iniciar el procediment perquè 
haurà acabat el termini per poder sancionar la infracció. 
- prescripció infraccions greus: 1anys, si aquest no han passat des de que van produir-
se els fets i la resolució és millor no al·legar-ho en el recurs d’alçada ja que poden tor-
nar a iniciar el procediment.
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Podem interposar RECURS ALÇADA i RECURS DE REPOSICIÓ en el termini d’1 mes con-
tra aquesta resolució:
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AQUÍ US POSEM UN DOCUMENT QUE DESENVOLUPA MÉS EL TEMA PER A QUI ESTI-
GUI INTERESSADA I DIFERENTS DOCUMENTS QUE ES PODEN PRESENTAR

EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU: 
El marc legal actual del procediment administratiu és la Llei 30/1992, de 26 de nov-
embre (BOE núm. 285, 27-11-1992), de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú (LRJPAC), actualitzada per la Llei 4/1999. La Llei 
30/1992 supera i millora la Llei de procediment administratiu de 1958, i racionalitza i 
simplifica notablement les passes i també els mecanismes que intervenen en el procés 
del procediment administratiu.(cal tenir en compte els reglament estatal, el decret de 
la generalitat i la llei de bases municipal)
S’ha definit el procediment administratiu com la via formal que segueixen la sèrie 
d’actes en què es concreta l’actuació administrativa.
La LRJPAC estableix l’ordenament d’aquest procediment per fases, com també la di-
ferència entre les accions iniciades per l’administrat i aquelles que s’inicien per impe-
ratiu legal a instància de l’Administració.
En aquest apartat us introduirem al concepte de fases del procediment administratiu
Bàsicament, en el procediment administratiu cal diferenciar les fases següents:

Fase d’inici
El procediment administratiu pot començar d’ofici per part de l’òrgan competent de
l’Administració pública o mitjançant la sol·licitud d’un particular, anomenat persona
interessada.

Fase de desenvolupament
Un cop iniciat, els actes que realitza l’Administració poden respondre a dues finalitats 
diferents:
 - l’ordenació i la instrucció.
 - Actes d’ordenació
Per aquests actes l’Administració estudia la documentació rebuda i impulsa el proce-
diment administratiu, i en promou la finalització. Durant aquesta fase l’Administració 
està obligada, si escau, a notificar a l’administrat els defectes detectats en els actes que 
hagi realitzat o a sol·licitar de la seva part que faci algun altre tràmit.
Els documents del procés d’ordenació que fa l’Administració són els següents:
 - Actes d’impuls
 - Actes resolutoris
 - Actes de comunicació
 - Actes de documentació
 - Actes d’instrucció
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L’Administració fa d’ofici els actes d’instrucció necessaris per a la determinació, el co-
neixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals hagi de dictar-se la reso-
lució. Malgrat això, els interessats tenen dret a promoure actuacions que requereixin la 
seva intervenció, fer al·legacions o aportar documents en qualsevol moment anterior 
al tràmit d’audiència; administrada pot presentar al·legacions, en concret, pels defec-
tes de tramitació i, en especial, pels que comportin paralització, infracció dels terminis 
assenyalats o omissió de tràmits que poden ser reparats abans de la resolució defini-
tiva de l’assumpte. Per la seva banda, l’Administració pot practicat proves i, si escau, 
sol·licitar els informes que siguin preceptius.

Fase d’acabament
El procediment administratiu conclou amb una resolució administrativa final dictada 
per l’òrgan que té competències sobre la matèria; altrament, conclou abans de dictar-
se la resolució quan l’administrat desisteix de la seva sol·licitud o bé renuncia als seus 
drets si no li ho prohibeix expressament l’ordenament jurídic (art. 90 i següents).

Fase de revisió
La revisió d’un expedient administratiu desfavorable als interessos de l’administrat es 
pot realitzar de dues maneres diferents: bé pels recursos administratius que són ti-
pificats en els articles 107-110, que són el recurs d’alçada, el de reposició i el recurs 
extraordinari de revisió, bé per revisió administrativa d’ofici.
Un cop exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós adminis-
tratiu.
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