
Quan i com 
podeu contactar? PROGRAMA 

DE MESURES 
ALTERNATIVES 
A LA SANCIÓ 
ECONÒMICA 

MASE

Servei de Mediació i Veïnatge
Cal demanar cita prèvia: 
938 467 676
670 311 857
mediacio@lesfranqueses.cat

Horari
Matins, de dilluns a divendres, de 8.30 a 13 h
I tardes, dimarts i dijous, de 16 a 18 h

www.lesfranqueses.cat



com demanar-la? PROGRAMA DE MESURES ALTERNATIVES 
A LA SANCIÓ ECONÒMICA MASE

Quines mesures Hi Ha?
El catàleg de les MASE preveu mesures com:

Acompanyament als agents cívics del Servei 
d’Inspecció de Via Pública

Acompanyament a la brigada municipal

Suport logístic en accions educatives, socials i 
culturals organitzades per l’Ajuntament

Suport en accions de diversitat i acollida

Assistència a cursos, xerrades o tallers programats

Assistència a formacions fetes a mida

Procés de restauració

a Qui s’adreça?
Es poden acollir a una MASE totes les persones 
que compleixin els requisits següents:

Que siguin majors de 14 anys

Que hagin comès una infracció de caràcter 
lleu o greu de l’Ordenança de civisme i 
convivència de les Franqueses

Que en el moment de sol·licitar-la encara no 
hagin satisfet ni fraccionat el pagament de 
la sanció econòmica

En cas de ser reincidents, s’hi poden 
acollir una sola vegada.

Què és una mase?
És una alternativa a la sanció econòmica 
prevista a l’Ordenança municipal de civisme 
i convivència ciutadana. Una MASE és una 
opció educativa i de conscienciació centrada a 
evitar la reincidència,  una eina bàsica per a 
la resolució de conflictes en una societat més 
cohesionada i cívica.

L’Ajuntament podrà  proposar aquesta mesura 
pedagògica de reparació dels danys produïts a 
les persones que compleixin els requisits, les 
quals s’hi podran acollir de manera voluntària. 
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La persona infractora 
rep una sanció + una 
sol·licitud MASE que 
podrà formalitzar en 
el període màxim de 
10 dies hàbils

Si no fa sol·licitud

Proposta 
de MASESí fa sol·licitud

S’abona la sanció 
econòmica

Entrevista amb el 
Servei de Mediació i 
Veïnatge i valoració 
de requisits

S’abona la sanció 
econòmica

La sanció 
econòmica s’arxiva

S’executa 
satisfactòriament

No s’executa 
satisfactòriament

1 2 43 5 6 7


