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Presentació del Síndic
Avui us presento el darrer informe del meu mandat, han passat 12 anys des que el Ple em va nomenar 
el primer síndic municipal de greuges de Sabadell, i per mi ha estat un honor.

Aquell ara ja llunyà mes  de març del 2006 tot estava per fer, i tenia clar que el mes important eren 
les persones; Que aquesta Institució, aleshores desconeguda, havia de treballar per fer-se conèixer, 
per ser present a la nostra ciutat; Que havia d’escoltar, ser molt present, empoderar a la ciutadania i 
resoldre de manera motivada les seves queixes.

Entenc que el Sindic de Municipal de Greuges, és una eina de defensa de drets de proximitat, de 
transparència, una institució propera, que des del coneixement de la ciutat, per que està i es de la 
ciutat, es qui millor pot impulsar la Bona Administració i el dret a la ciutat, que la Carta Europea de 
Salvaguarda dels drets humans, signada per Sabadell, consagra .

Malauradament aquest 2017 també hem de parlar com fa anys, de l’abús de la presumpció de ve-
racitat, de l’abús del silenci administratiu, del recurs “fàcil” d’enviar a les persones al contenciós per 
evitar que segueixi queixant-se. Però també es just dir que aquesta administració ha millorat i l’equip 
de persones que treballen en aquest ajuntament es en la seva majoria, de persones que posen per 
davant de tot el be comú, malgrat no tenir sempre les eines, malgrat no sempre ser escoltades.

Ara, amb aquest informe dono per acabada la meva etapa coma Sindic Municipal de greuges de 
Sabadell, i una altre persona serà nomenada. Han estat uns anys molt plens de vivències, en les que 
he après molt, en el que he intentat fer veure a l’administració municipal que ha de posar l‘accent de 
la seva feina en les persones, que els ciutadans i les ciutadanes son subjectes de drets i amb drets 
.Que les persones han de ser el centre de les de les seves preocupacions.

Uns anys en els que he volgut destacar els valors de l’eficàcia, la legalitat, l’equitat, i la bona admi-
nistració, com a valors actuals que hauria de fer prevaler l’Ajuntament. Evidentment a dia d’ avui no 
podem pensar en una altre administració que una que estigui al servei de tothom, que posi a les 
persones al centre de tot.

Deixeu-me acabar amb paraules de l’antropòleg David Harvey:

“El dret a la ciutat és molt més que la llibertat individual d’accedir als recursos urbans: és un dret 
de canviar-nos a nosaltres mateixos tot canviant la ciutat. És, de fet, un dret comú més que no pas 
individual, ja que aquesta transformació inevitablement depèn de l’exercici del poder col·lectiu de re-
modelar els processos d’urbanització. La llibertat de fer i refer les nostres ciutats i nosaltres mateixos 
és, vull argumentar, un dels drets humans més preciosos i un dels més oblidats.”

Josep Escartin

Síndic Municipal de Greuges de Sabadell
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Dades 2017

La Oficina del Síndic municipal de greuges de Sabadell atén i dóna curs a les queixes que se li 
presenten, sense perjudici d’accions que pugui promoure per iniciativa pròpia el Síndic.

Tota aquesta tasca s’ha de reflectir en un balanç anual que s’ha de presentar davant del Ple de 
l’Ajuntament, on ha de constar com a mínim, el nombre de queixes tramitades, les actuacions 
d’ofici iniciades, l’estat de les actuacions, i les decisions adoptades, podent incorporar les recoma-
nacions i suggeriments que el Síndic cregui adequats.

Classificació de les consultes 
i atencions fetes durant el 2017
L’any 2017 s’han atès a la oficina del Síndic 1012 persones, aquestes consultes poden ser presen-
cials, telefòniques, per correu electrònic o a través de xarxes socials; Aquest és el primer contacte 
amb la ciutadania que ens exposa el seu problema.

A partir d’un primer anàlisis de l’exposició del cas, i segons marca el Reglament del Síndic, es de-
cideix si s’inicien o no els tràmits de la queixa. Els motius de la no admissió poden ser per manca 
de competències del Síndic o perquè no s’ha esgotat la via administrativa.

Aquest concepte engloba el conjunt d’atencions a la ciutadania realitzades des de l’Oficina, en 
general acostumen a ser plantejaments de casos i dubtes sobre la possibilitat d’intervenció del sín-
dic o de com canalitzar queixes a d’altres administracions. La durada d’aquestes gestions pot ser 
diversa, des de la simple comunicació de la informació sobre l’àmbit competencial del Síndic fins 

a la realització de gestions que poden 
perdurar diversos dies.

D’aquestes 1012 consultes, s’ha obert 
expedient de 134 de les que 11 han 
estat actuacions d’ofici obertes a criteri 
del Síndic municipal.

 2017

Actuacions 1012

Expedients oberts 123

Expedients oberts d’ofici 11

Expedients oberts 11%

Actuacions 88%

Expedients oberts d’ofici 1%
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Dades 2017

El següent gràfic mostra la distribució mensual de la entrada de les 134 actuacions obertes durant 
l’any 2017
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Canals d’entrada
Per tal de fer visible la via d’entrada a la Oficina i les diverses formes de presentació de queixes 
disponibles, establim la classificació següent

Inici d’Ofici 8%

Personal 60%

Correu electrònic 31%

Correu 1%

Cada any augmenta el tant per cent de les queixes presentades online, tot i que aquest mitjà no-
més és l’inicial i si és necessari posteriorment es mantenen reunions a la oficina de la sindicatura 
o in situ.
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Dades 2017

Perfil de la ciutadania
En relació al perfil de la ciutadania, aquest any, com els darrers anys, tenim mes queixes presenta-
des per dones que no pas per homes, i a partir dels 41 anys la ciutadania acudeix més a la sindi-
catura quan te una queixa de l’administració.

 Perfil Ciutadania

0   10  20 30 40 50 60 70

4   Entitats

11   D’ofici

63   Dones

56   Homes

Edat

Mes de 60 anys

Entre 41 i 60 anys

Entitats, associacions o edat no identificada

0   10  20 30 40 50

D’ofici

Entre 31 i 40 anys

Entre 18 i 30 anys

Menys de 18 anys



14 Informe 2017 Síndic Municipal de Greuges de Sabadell

Dades 2017

Temàtica de les 134 actuacions 
obertes durant el 2017
Aquesta taula ens mostra les matèries sobre les que versen les actuacions iniciades a l’any 2017.

 2017

Serveis a les persones num %
Atenció social 24 17,91
Educació 3 2,24
Convivència 5 3,73
Salut i tinença animals 3 2,24
Serveis funeraris 6 4,48
Policia municipal 3 2,24
Atenció persones 3 2,24
  
Economia i serveis centrals   
Responsabilitat patrimonial 2 1,49
Gestió Tributària 8 5,97
Procediments administratius 7 5,22
  0,00
Urbanisme i Habitatge   
Disciplina 2 1,49
Contaminació acústica 14 10,45
Llicències 5 3,73
Habitatge 3 2,24
Immobles abandonats 1 0,75
obres 1 0,75
    
Espai Públic   
Multes de trànsit 16 11,94
Circulació de Vehicles 1 0,75
Ús de l’espai públic 16 11,94
Residus i neteja viària 6 4,48
Enllumenat públic 1 0,75
   
Altres   
Altres 4 2,99
  134  
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Dades 2017

Actuacions tancades al 2017
Dels 120 expedients tancats durant l’any 2017, dos provenien de l’any 2013, sis de l’any 2014, 12 
de l’any 2015, 35 expedients resolts de l’any 2016, i 65 expedients dels oberts al mateix any 2017.

Expedients tancats provinents d’anys anteriors al 2017
 EXPEDIENT TEMÀTICA RESOLUCIÓ

2013SDGR00155 Llicències RENUNCIA
2013SDGR00171 Disciplina Urbanística RENUNCIA
2014SDGR00116 Ús de l’espai públic RESOLT EN TRÀMIT
2014SDGR00182 Convivència RESOLT EN TRÀMIT
2014SDGR00183 Convivència RESOLT EN TRÀMIT
2014SDGR00184 Convivència RESOLT EN TRÀMIT
2014SDGR00185 Convivència RESOLT EN TRÀMIT
2014SDGR00186 Convivència RESOLT EN TRÀMIT
2015SDGR00014 Clavegueram ARXIU
2015SDGR00083 Disciplina Urbanística EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2015SDGR00099 Mercats i comerç RESOLT EN TRÀMIT
2015SDGR00127 Multes de trànsit EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2015SDGR00168 Convivència RENUNCIA
2015SDGR00169 Multes de trànsit EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2015SDGR00170 Llicències RESOLT EN TRÀMIT AMB RECOMANACIÓ
2015SDGR00174 Urbanisme NO ADMISSIÓ
2015SDGR00179 Llicències RENUNCIA
2015SDGR00188 Multes de trànsit EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2015SDGR00197 Convivència RESOLT EN TRÀMIT
2015SDGR00207 Habitatge RESOLT EN TRÀMIT
2016SDGR00001 Ús de l’espai públic NO EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2016SDGR00013 Gestió tributària (tributs i d’altres impostos) RESOLT EN TRÀMIT
2016SDGR00040 Procediments administratius RESOLT EN TRÀMIT
2016SDGR00041 Multes de trànsit EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2016SDGR00058 Contaminació acústica EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2016SDGR00061 Impost de Vehicles EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2016SDGR00074 Contaminació acústica EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2016SDGR00078 Serveis funeraris i cementiri EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2016SDGR00103 Multes de trànsit EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2016SDGR00105 Convivència RESOLT EN TRÀMIT AMB RECOMANACIÓ
2016SDGR00108 Contaminació acústica NO EXISTEIX GREUGE
2016SDGR00114 Ús de l’espai públic EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2016SDGR00120 Multes de trànsit EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2016SDGR00124 Atenció social EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2016SDGR00127 Altres NO ADMISSIÓ
2016SDGR00128 Altres NO ADMISSIÓ
2016SDGR00130 Disciplina Urbanística EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2016SDGR00141 Circulació de vehicles NO EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2016SDGR00144 Salut RESOLT EN TRÀMIT
2016SDGR00146 Llicències EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2016SDGR00147 Salut NO EXISTEIX GREUGE
2016SDGR00150 Multes de trànsit NO EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2016SDGR00152 Multes de trànsit RESOLT EN TRÀMIT AMB RECOMANACIÓ
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Dades 2017

2016SDGR00156 Atenció social RESOLT EN TRÀMIT
2016SDGR00157 Multes de trànsit NO EXISTEIX GREUGE
2016SDGR00160 Residus i Neteja Viària RESOLT EN TRÀMIT AMB RECOMANACIÓ
2016SDGR00172 Llicències RESOLT EN TRÀMIT AMB RECOMANACIÓ
2016SDGR00179 Ús de l’espai públic RESOLT EN TRÀMIT
2016SDGR00180 Ús de l’espai públic EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2016SDGR00181 Transport Públic NO ADMISSIÓ
2016SDGR00182 Multes de trànsit NO ADMISSIÓ
2016SDGR00183 Ús de l’espai públic RENUNCIA
2016SDGR00185 Atenció social RENUNCIA
2016SDGR00186 Ús de l’espai públic EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2016SDGR00187 Contaminació acústica EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ

Expedients tancats provinents del mateix 2017

Dels 134 expedients oberts durant l’any 2017, se n’han resolt, al tancament de la memòria 65.

 EXPEDIENT TEMÀTICA RESOLUCIÓ

2017SDGR00001 Atenció social NO EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2017SDGR00002 Gestió tributària (tributs i d’altres impostos) RESOLT EN TRÀMIT AMB RECOMANACIÓ
2017SDGR00004 Clavegueram EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2017SDGR00007 Atenció social RESOLT EN TRÀMIT
2017SDGR00008 Educació TRASLLAT
2017SDGR00009 Atenció social TRASLLAT
2017SDGR00010 Multes de trànsit NO ADMISSIÓ
2017SDGR00012 Multes de trànsit NO EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2017SDGR00013 Procediments administratius RESOLT EN TRÀMIT AMB RECOMANACIÓ
2017SDGR00014 Altres administracions TRASLLAT
2017SDGR00015 Convivència RESOLT EN TRÀMIT AMB RECOMANACIÓ
2017SDGR00016 Altres administracions TRASLLAT
2017SDGR00017 Atenció social NO ADMISSIÓ
2017SDGR00018 Altres administracions TRASLLAT
2017SDGR00020 Altres administracions TRASLLAT
2017SDGR00021 Procediments administratius RESOLT EN TRÀMIT
2017SDGR00022 Procediments administratius EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2017SDGR00024 Circulació de vehicles TRASLLAT
2017SDGR00025 Salut TRASLLAT
2017SDGR00027 Procediments administratius EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2017SDGR00028 Gestió tributària (tributs i d’altres impostos) MEDIACIÓ AMB MEDIACIÓ
2017SDGR00029 Atenció social TRASLLAT
2017SDGR00030 Ús de l’espai públic NO EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2017SDGR00032 Salut NO EXISTEIX GREUGE
2017SDGR00033 Atenció social NO ADMISSIÓ
2017SDGR00037 Policia Municipal RESOLT EN TRÀMIT
2017SDGR00044 Altres administracions TRASLLAT
2017SDGR00045 Immobles abandonats EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2017SDGR00046 Atenció social RESOLT EN TRÀMIT
2017SDGR00048 Multes de trànsit EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2017SDGR00051 Multes de trànsit RESOLT EN TRÀMIT AMB RECOMANACIÓ
2017SDGR00052 Habitatge RESOLT EN TRÀMIT
2017SDGR00057 Altres TRASLLAT



Síndic Municipal de Greuges de Sabadell Informe 2017 17

Dades 2017

2017SDGR00058 Habitatge TRASLLAT
2017SDGR00060 Responsabilitat patrimonial EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2017SDGR00061 Multes de trànsit EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2017SDGR00062 Atenció social NO EXISTEIX GREUGE
2017SDGR00063 Altres administracions TRASLLAT
2017SDGR00064 Altres administracions TRASLLAT
2017SDGR00065 Multes de trànsit EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2017SDGR00066 Ús de l’espai públic NO EXISTEIX GREUGE
2017SDGR00067 Altres administracions TRASLLAT
2017SDGR00069 Procediments administratius EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2017SDGR00071 Altres administracions TRASLLAT
2017SDGR00072 Disciplina Urbanística NO EXISTEIX GREUGE
2017SDGR00077 Ús de l’espai públic RESOLT EN TRÀMIT
2017SDGR00080 Altres administracions TRASLLAT
2017SDGR00084 Aigua EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2017SDGR00085 Atenció social NO EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2017SDGR00087 Altres administracions TRASLLAT
2017SDGR00088 Ús de l’espai públic EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2017SDGR00090 Habitatge NO ADMISSIÓ
2017SDGR00092 Atenció social TRASLLAT
2017SDGR00093 Ús de l’espai públic EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2017SDGR00094 Altres TRASLLAT
2017SDGR00095 Llicències RESOLT EN TRÀMIT AMB RECOMANACIÓ
2017SDGR00104 Convivència RENUNCIA
2017SDGR00105 Altres NO ADMISSIÓ
2017SDGR00108 Responsabilitat patrimonial EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2017SDGR00112 Multes de trànsit EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2017SDGR00114 Ús de l’espai públic NO EXISTEIX GREUGE
2017SDGR00120 Ús de l’espai públic EXISTEIX GREUGE AMB RECOMANACIÓ
2017SDGR00123 Ús de l’espai públic SUSPENSIÓ
2017SDGR00126 Altres NO ADMISSIÓ
2017SDGR00129 Atenció social TRASLLAT
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Dades 2017

Sentit dels expedients tancats durant el 2017

Dels 120 expedients tancats o que no s’han acabat admetent a tràmit durant l’any 2017, s’ha consi-
derat que no hi havia greuge en un 12% i el Síndic ha resolt un 28% dels expedients amb greuge.

 EXPEDIENTS RESOLTS AL 2017

      No Resolt 
      existeix durant  Existeix 
No admissió Trasllats Renúncia Suspensió Arxiu greuge tramitació  Intermediació greuge
 11 21 7 1 1 15 30 1 33

Trasllats 17%

No admisió 9%

Renúncia 6%Resolt durant Tramitació 25%

No existeix greuge 12%

Suspensió 1%
Arxiu 1%

Existeix greuge 28%

Intermediació 1%



Síndic Municipal de Greuges de Sabadell Informe 2017 19

Dades 2017

Resolucions a favor de la ciutadania
La suma de les resolucions amb greuge, les intermediacions i els expedients que s’han resolt a 
favor de la ciutadania durant el temps de tramitació del Síndic, son un 54% en comparació amb el 
12% dels expedients, en que l’actuació municipal ha estat ajustada a dret i el Síndic ha desestimat 
les queixes.

No admisió 9%

Intermediació 1%
Trasllats 17%

Renúncia 6%

Suspensió 1%
Arxiu 1%

No existeix greuge 12%

Resolucions a favor 
de la ciutadania 
54%

Resolt durant tramitació 25%

Existeix greuge 28%
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Dades 2017

Recomanacions fetes 
a l’ajuntament durant el 2017
Sigui quin sigui el sentit de la resolució dels expedients tancats, el Síndic a emès recomanació o 
suggeriment en 49 ocasions, a la següent taula podem veure el tema sobre el que versen.

    Núm. Recomanacions S’accepta No s’accepta Pendent de resposta

Serveis a les persones
Atenció social 3  2   1
Convivència 2      2
Salut i tinença animals 1  1    
Serveis funeraris 1      1
         
Economia i serveis centrals          
Responsabilitat patrimonial 2  1   1
Procediments administratius 5  1 1 3
Gestió Tributària 2      2
          
Urbanisme i Habitatge          
Disciplina 3      3
Contaminació acústica 2    2  
Llicències 3     3
Immobles abandonats 1  1    
           
Espai Públic          
Multes de trànsit 14  2 3 9
Circulació de vehicles 1      1
Ús de l’espai públic 8  1   7
Residus i neteja viària 1     1
  
 49  9 6 34
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Dades 2017

De les 49 recomanacions emeses l’any 2017, se n’han acceptat un 18%, un 70% resten encara 
pendents de resposta per part de l’Ajuntament, i un 12% no han estat acceptades.

Recomanacions acceptades 18%

Recomanacions no acceptades 12%

Recomanacions pendents 70%





Dades per 
districte 2017
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Dades  per districte 2017

Provinença de les actuacions obertes
Si sectoritzem les 134 queixes iniciades a l’any 2017, observem que el Districte 5 ha fet arribar un 
20% de les actuacions, seguit del Districte 1.

 2017

DISTRICTE 1 (Centre-Sant Oleguer) 27

DISTRICTE 2 (Creu Alta-Can Puiggener) 13

DISTRICTE 3 (Ca N’Oriac-Nord-Sant Julià) 10

DISTRICTE 4 (Concòrdia-Can Rull) 9

DISTRICTE 5 (Gràcia-Can Feu) 25

DISTRICTE 6 (Creu Barberà-Sud) 19

DISTRICTE 7 (La Serra-Est) 3

D’OFICI 11

FORA DE SABADELL o DESCONEGUT 17

 134

Districte 1 
Centre-Sant Oleguer 20%

Districte 2 
Creu Alta-Can Puiggener 10%

Districte 3 
Ca N’Oriac-Nord-Sant Julià 7%

Districte 4 
Conòrdia-Can Rull 7%Districte 5 

Gràcia-Can Feu 19%

Districte 6 
Barberà-Sud 14%

Districte 7 
La Serra-Est 2%

D’ofici 8%

Fora de Sabadell o 
desconegut 13%
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Reflexions finals 2017

Aquestes actuacions separades per el tema del que versen ens permeten observar de quin dis-
tricte provenen.

           Fora de Sabadell
     num D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 o desconegut D’ofici

Serveis a les persones
Atenció social 24 1 2 2 3 4 5 1 5 1
Educació 3       1       2  
Convivència 5 2       1 1   1  
Salut i tinença animals 3 1 2              
Serveis funeraris 6 1 1 1     1   1 1
Policia municipal 3         1     1 1
Atenció persones 3       1   1   1  
                     
Economia i serveis centrals            
Responsabilitat patrimonial 2     1         1  
Gestió Tributària 8 1     1 3 3      
Procediments administratius 7 1 1 1   1     1 2
                     
Urbanisme i Habitatge            
Disciplina 2         1     1  
Contaminació acústica 14 3       8 3      
Llicències 5   1   1   1   2  
Habitatge 3   1     2        
Immobles abandonats 1             1    
Obres 1                 1 
                     
Espai Públic            
MMultes de trànsit 16 2 1 2 1 1 1 1 6 1
Circulació de Vehicles 1           1      
Ús de l’espai públic 16 8 4 1     1     2
Residus i neteja viària 6 2   1     1     2
Enllumenat públic 1 1                 
           
Altres                    
Altres 4 2       1     1  

  134 25 13 9 8 23 19 3 23 11



Dades 
2006 a 2017
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Dades 2006 a 2017

Nombres totals dels 12 anys de la 
institució del Síndic municipal de 
greuges de Sabadell
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Atencions fetes:

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personal 97 99 117 89 94 150 131 135 135 135 137 80

Correu electrònic 10 18 30 29 22 21 45 38 48 75 29 41

Inici d’Ofici 2 2 2 1 2 8 9 8 6 7 7 11

Oficines de districte 4 12 7 11 8 5 11 2 9 7 16 2

Correu 7 2 12 3 1 1 0 0 0 1 1 0

Fax 3 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

 123 140 170 134 127 185 196 183 198 225 190 134

Amb la següent taula apreciem l’increment en 12 anys de les queixes arribades per correu electrò-
nic i la desaparició del fax i correu ordinari.
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Finalment en aquesta taula podem veure les actuacions fetes per el Síndic en els 12 anys d’existència 
de la Institució, s’han atès un total de12.491 persones i s’han emès un total de 614 recomanacions 
a l’Ajuntament.

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Atencions 1012 1503 1478 1208 1129 1098 1051 912 907 841 716 636 12491

Actuacions obertes 134 190 225 198 183 196 185 127 134 170 140 123 2005

Actuacions resoltes 120 203 181 175 183 174 185 126 159 158 121 92 1877

Recomanacions 49 98 77 66 67 42 54 44 51 24 30 12 614

TOTAL EN 
11 ANYS
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Compliment Carta de Serveis

Indicadors, avaluació 
i seguiment de qualitat de servei
En aplicació de la Carta de Serveis que es va dotar el Síndic Municipal, en vigor des del dia 2 de 
gener de 2012, a continuació s’especifica el seguiment de qualitat del servei i el grau de compli-
ment dels compromisos de la mateixa, a tenor dels articles 18 i 19.

En quan al seguiment de qualitat, el Síndic no ha rebut cap queixa sobre el incompliment de la 
Carta, i el grau de compliment dels compromisos de la mateixa és el següent:

a) La mitjana de temps des de l’entrada de la queixa fins a la comunicació de l’admissió o 
no a tràmit, ha estat de 25 dies. El termini que fixa la Carta determina que aquest no serà 
superior a 10 dies hàbils des de l’endemà de la presentació de l’escrit, per tant, no s’ha 
acomplert el primer termini.

b) La mitjana de temps des de la comunicació de l’admissió a tràmit fins la sol·licitud d’informe 
ha estat de 13,43 dies, quan el termini que estableix la carta és no superior a 25 dies, es 
compleix el termini en aquest extrem.

c) En quan a la mitjana de temps des de la recepció de l’informe sol·licitat, emès per l’Ajuntament 
fins la comunicació de la resolució, aquesta ha estat, durant el 2017, de 55,52 dies, quan 
el establert a la Carta és de 3 mesos des de la recepció de l’informe, es compleix també 
aquest extrem.

d) El nombre de cursos que ha assistit el personal del Síndic, ha estat de: 

- Procediment administratiu (Ajuntament de Sabadell)

- Habilitats comunicatives i relacionals en la prestació de serveis (Diputació de Barcelona)

- Tècniques de PNL per a la millora de l’eficiència professional (Diputació de Barcelona)

- Conferència “La ètica, els codis de conducta i bon govern a l’administració local: instru-
ments per a la qualitat democràtica” (ForumSD)

- XI Jornades de formació del Fòrum de Síndics, Síndiques, defensors i Defensores de 
Catalunya. “Renda garantida de ciutadania i Dret a l’habitatge”

- Protecció de dades (Ajuntament de Sabadell)

- La carta de Derechos Fundamentals de la UE para la abogacia (IDHC)

- Participació, transparència i bon govern (Federació Catalana de municipis)

- Jornada sobre “Cementiris i serveis funeraris (Federació Catalana de municipis)

e) El nombre de personal en pràctiques al Síndic ha estat de una persona, en pràctiques de Dret.

f) Durant el 2017 s’han obert 11 expedients d’ofici, que es detallen  en aquesta memòria, així 
com l’estat en que es troben.

g) Finalment, el darrer indicador de la Carta de Serveis és el impacte del Síndic als mitjans 
de comunicació. En aquest punt, s’han emès 3 notes de premsa i s’han difós 87 piulades 
durant el 2017, tot amb la voluntat de fomentar el dret a una bona administració.

A la vista dels indicadors, es pot concloure que el grau de compliment de la Carta de Serveis 
durant el 2017, ha estat òptim atenent als indicadors de seguiment en tots els punts menys en el 
primer punt, en el que  els anys anteriors també es van sobrepassar els 10 dies, i per això s’està 
fent una revisió dels processos seguits per tal de poder rebaixar el nombre de dies que triga la ciu-
tadania en saber si la seva queixa ha estat admesa o no a  tràmit, i hem pogut saber que la mitjana 
augmenta degut als expedients que finalment no s’admeten a tràmit, en el que l’estudi que en fem 
requereix de mes temps.





Informe 
del Síndic
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1. SERVEIS A LES PERSONES

1.1 ATENCIÓ SOCIAL
La majoria de les queixes en aquest àmbit s’han presentat per persones que es troben en situació 
de vulnerabilitat social, entesa com un conjunt de situacions d’equilibri social i personal precari 
que es poden transformar en exclusió social en cas d’intensificació d’algunes de les condicions 
d’inestabilitat o dèficits existents o bé en cas d’aparició de nous factors d’exclusió.

Les administracions tenen un paper determinant a l’hora d’atendre les situacions de pobresa, redis-
tribuint els recursos econòmics i garantint determinades rendes a alguns col·lectius.

Seria bo rellegir la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets a la Ciutat, en concret els articles 4 i 
12, dels quals es desprèn clarament l’obligació dels ajuntaments d’assegurar uns serveis públics 
eficaços, adaptats a les necessitats de tothom i de vetllar per evitar situacions de discriminació o 
d’abús. (Veure Annex V).

Enguany el Síndic ha obert diversos expedients referits a aquest àmbit. Una part d’aquests expe-
dients han estat remesos al Síndic de Greuges de Catalunya, d’altres s’han resolt en tràmit per la 
seva intervenció. D’altres es referien a l’actuació dels serveis socials, afirmaven que no li tramitaven 
les ajudes que creia que li corresponien, o que li havien estat denegades ajudes sense justificació. 
Dels últims no tots han estat resolts amb greuge, ja que dels informes aportats per l’Ajuntament 
es desprèn que des del Servei d’Acció Social hi ha hagut un seguiment de les seves situacions, 
amb nombroses prestacions i ajudes. El Síndic aprofita per recordar que els drets no han 
d’estar subjectes ni limitats per partides econòmiques.

1.2 EDUCACIÓ I CULTURA
El dret a l’educació i a la cultura estan recollits i protegits per la Constitució i per la Carta Europea 
de Salvaguarda dels Drets a la Ciutat, amb mandat als poders públics per garantir el seu exercici 
i promoció, posant a disposició de tothom escoles i centres culturals per afavorir la cohesió social.   

S’ha atès, escoltat, acompanyat, empoderat, i informat a aquelles persones que 
s’han adreçat al Síndic amb dubtes i consultes.

S’ha demanat informació a l’Ajuntament sobre diverses situacions concretes, d’entre les quals des-
taquen la privació d’un servei de la biblioteca municipal, que es va resoldre com ajustat a dret, i la 
petició pendent de resposta sobre unes beques menjador necessàries per una escola amb alum-
nes en situació de vulnerabilitat.
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1.3 SERVEIS FUNERARIS 
Segons el previst a la Llei reguladora de les Bases de Règim Local 7/1985, de 2 d’abril, Text Refós 
de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, tot els municipis han de prestar els serveis de 
cementiri. 

Els serveis funeraris no constitueixen un servei públic de caràcter obligatori sinó un servei que pot 
ser prestat per l’Administració. 

La Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris disposa el següent: 

“ Article 1 

1. Els serveis funeraris tenen la condició de servei essencial d’interès general, el qual pot 
ésser prestat per l’Administració, per empreses públiques o per empreses privades, en 
règim de concurrència en tots els casos. 

2. La prestació dels serveis funeraris és sotmesa a les mesures de control, de policia i 
d’autorització establertes per aquesta Llei, per la normativa de policia sanitària mortuòria 
i pels reglaments o les ordenances locals.” 

L’Ajuntament de Sabadell regula aquesta matèria en el Reglament del cementiri municipal de Sa-
badell i, d’ençà de l’any 2009, gestiona aquesta competència de forma indirecta, a través d’una 
concessió a la empresa Torra, SA que ha estat objecte de nombroses queixes.

L’any 2017 desenes de persones han vingut a l’Oficina del Síndic per exposar el seu malestar tant 
amb les formes com amb el contingut de les cartes enviades per l’esmentada empresa. Se’ls ha 
explicat que, l’any 2016, el Síndic havia fet un informe extens sobre la durada de les concessions, 
que no havia estat admès per l’Ajuntament, que obligava als afectats que volguessin defensar els 
seus drets a anar a la jurisdicció contenciosa. (Veure Annex II).

Enguany s’ha obert un expedient d’ofici per aclarir les cartes que des de Torra, SA s’està enviant 
als titulars de drets funeraris. 

D’altra banda, una persona ha presentat una queixa (2016SDGR00078) adduint que ha sofert dos 
robatoris en la sepultura de la que és titular. El Síndic ha resolt que no existia greuge per part de 
l’Ajuntament de Sabadell en quant a la tramitació del procediment ja que s’ajusta al Reglament 
aplicable. En canvi, en aplicació de les obligacions de transparència i bon govern, i amb l’objecte 
d’evitar la falta de seguretat jurídica, el Síndic ha resolt que existia greuge respecte al dret a rebre 
un bon servei. Així, si bé és cert que correspon al titular funerari el manteniment del bon estat físic 
de les sepultures així com fer-se càrrec dels danys causats sobre aquestes pels actes vandàlics 
o robatoris, ho és també que la vigilància del recinte de l’equipament del cementiri és 
competència municipal i que al gestor del servei li correspon la conservació, manteniment i 
neteja de les edificacions i de les instal·lacions de l’equipament de cementiri. 

Els fets demostren que ni el servei de vigilància ni el de manteniment funcionen correctament (es 
recull que a una paret es va obrir una porta i els lladres campen lliurement i fins i tot s’han produït 
atracaments), fet que produeix perjudicis que els usuaris del cementiri no tenen el deure de supor-
tar. S’ha recomanat a l’Ajuntament de Sabadell, per justícia material i equitat, que insti al conces-
sionari al compliment del Plec de clàusules de la concessió, efectuant un servei de qualitat, amb 
una vigilància acurada i un millor control d’accessos, que faria més difícil la proliferació de robatoris 
i actes vandàlics. A aquests efectes s’ha especificat que no pot servir d’excusa que “les dimen-
sions del cementiri i les nombroses entrades al recinte dificulten el control de l’entrada i sortida de 
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persones”. També s’ha recomanat la modificació del Reglament del cementiri, en el sentit de no 
fer recaure sobre els usuaris del cementiri els robatoris i actes vandàlics que pateixin i que s’ampliï 
l’assegurança incloent indemnitzacions per aquests fets, ja que el bon funcionament dels serveis 
de vigilància i control d’accessos hauria de ser un impediment perquè aquests es produïssin.     

1.4 CONVIVÈNCIA
El municipi esdevé un espai comú en el que hem de viure, coexistir i conviure entre iguals en el 
marc d’uns drets i deures que operen com a reguladors de la vida en comú. Per poder complir 
amb el repte de la convivència cal disposar d’instruments i eines que afavoreixin les relacions entre 
ciutadans que comparteixen els mateixos espais públics: places, carrers, serveis públics, etc.

El Síndic troba que l’Ajuntament no fa prou per que els deures i drets que tenen els ciutadans i les 
ciutadanes en matèria de convivència es vegin protegits.  

Tal com recull l’article 25 de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets a la Ciutat:

“Les ciutats signatàries fomenten el desenvolupament de cossos de policia de proximitat altament 
qualificats, amb missions “d’agents de seguretat i convivència”. Aquests agents apliquen políti-
ques preventives contra els delictes i actuen com una policia d’educació cívica.”

La realitat és que molts dels problemes en aquest àmbit deriven d’una manca d’actuació per part 
de l’Ajuntament, amb una aplicació a vegades laxa i ineficaç de les ordenances municipals.

L’expedient 2017SDGR00015 denunciava greus problemes per sorolls i seguretat a l’interior de 
l’habitatge. Segons comunicava, havia posat en coneixement de l’Ajuntament la problemàtica que 
patia des de feia més d’un any, però no havia obtingut cap resposta favorable. Manifestava que 
dues de les tres plantes del seu edifici estaven ocupades, que a la segona planta es va produir 
un incendi que va afectar a l’estructura de l’edifici i que massa sovint es produïen crits i baralles 
a l’interior de l’edifici i havia d’intervenir la policia i l’ambulància. En general es queixava per les 
molèsties dels sorolls, pel perill que suposa a l’estructura haver patit l’incendi i per la seva segure-
tat, ateses les nombroses amenaces rebudes per part dels ocupants del pis . Aquest  tema es va 
resoldre en tràmit perquè s’havia solucionat el tema de la ocupació dels dos habitatges que eren 
els focus de les molèsties per sorolls i amenaces. No obstant, es va recomanar  a l’Ajuntament 
que en ordre a un bon govern, a més del seguiment i acompanyament desenvolupat pel Servei 
d’Habitatge, en aquests casos tan flagrants, s’apliquin les ordenances i es sancioni degudament a 
les persones que provoquen aquestes molèsties, informant en tot moment a la persona afectada, 
evitant que tingui una sensació de desemparament.   

Hi ha dos expedients pendents de rebre l’informe per part de l’Ajuntament i poder resoldre. 
L’expedient 2017SDGR00049 recull la queixa d’un ciutadà que explica que a la comunitat de veïns 
on viu hi ha una família que causa problemes de convivència a la resta dels veïns i veïnes, amb so-
rolls, cops, crits, brutícia, etc, el què afecta a la seva vida quotidiana. L’expedient 2017SDGR00075 
denuncia les molèsties que li provoquen les concentracions de joves a un polígon, amb aldarulls i 
comportaments incívics (papers i ampolles pel terra, pintades a les parets, etc). Manifesta que la 
problemàtica continua tot i haver posat els fets en coneixement de l’Ajuntament, de la policia mu-
nicipal i dels Mossos d’Esquadra.   
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1.5 SALUT
L’any 1946 la OMS va definir la Salut com l’estat de complet benestar físic, psíquic i social i no tan 
sols l’absència d’afeccions i malalties.

L’article 43 de la Constitució reconeix el dret a la protecció de la salut i estableix que és competèn-
cia dels poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives i de les 
prestacions i serveis necessaris.

La salut, amb una visió amplia, també afecta a les polítiques que tenen cura del medi ambient, 
l’esport, els serveis socials i educatius i fins i tot a les institucions econòmiques locals o comarcals.

Els ajuntaments tenen competència en matèria de control sanitari d’edificis, habitatges i llocs de 
convivència humana (Llei 18/2009 de Salut Pública i  Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya).

Durant aquest any s’han rebut queixes per plagues, l’expedient 2017SDGR00030 de rosegadors 
i el 2017SDGR00032 de coloms i cotorres. Ambdós s’han resolt sense greuge, atès que no hi ha 
hagut inactivitat de l’administració. No obstant això, es tracta de temes que es repeteixen i per 
aquesta raó es recomana a l’Ajuntament que posi en marxa mesures per solucionar definitivament 
el tema dels rosegadors, que és recurrent, si cal amb nous procediments i amb la redacció d’un pla 
d’actuació sistemàtic, que no depengui de queixes puntuals, ja que la presència d’aquests animals 
comporta un perill per a la salut.

Cal tenir en compte que els rosegadors són reservoris d’un gran nombre d’organismes infecciosos, 
els quals, si es transmeten a les persones o a poblacions d’animals domèstics, poden causar di-
verses malalties com la pesta, el tifus, diverses febres, etc. 

1.6 LLEURE I ESPORTS
La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant estableix el dret dels infants al lleure 
i a participar en les activitats culturals, artístiques, recreatives i d’esplai existents, i el deure de les 
administracions de fer-ho possible (art. 31).

Tal com recull l’article 21 de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets a la Ciutat els governs 
locals reconeixen el dret dels ciutadans i ciutadanes a disposar de temps lliure i han de garantir 
l’existència d’espais lúdics de qualitat oberts a tots els infants sense discrimi-
nació. Les autoritats municipals faciliten la participació activa en l’esport i fan possible que les 
instal·lacions necessàries per la pràctica esportiva estiguin a la disposició de tots els ciutadans i 
ciutadanes.

Per discrepàncies en aquest àmbit s’ha resolt en tràmit una queixa pels horaris en què es poden fer 
servir unes instal·lacions esportives municipals.

Seria bo recordar que la pràctica esportiva es relaciona amb multitud d’efectes positius pel prac-
ticant; millora de les qualitats físiques, força, resistència, flexibilitat, prevenció de patir malalties 
coronàries, evitar l’obesitat, disminució de la massa òssia, etc, i efectes positius a nivell emocional 
com l’organització mental, autodisciplina, millora de l’autoestima, alliberació d’adrenalina, disminu-
ció de l’ansietat i l’estrès.
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1.7 POLICIA
L’article 26 de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets a la Ciutat fa referència a la creació 
d’una policia de proximitat, altament qualificada, amb missions “d’agents de seguretat i convivèn-
cia”. Aquests agents apliquen polítiques preventives contra els delictes i actuen com una policia 
d’educació cívica.

Malauradament, hem rebut queixes per part de la ciutadania que considera que el tracte rebut 
per part d’aquest cos no ha estat el correcte. Així, en l’expedient 2017SDGR00137 es lamenta el 
tracte presumptament desproporcionat rebut pel fill de la persona denunciant, juntament amb dos 
menors més.

El Sindic desitja  que es compleixi el contingut de la nova Carta de Serveis  de la Policia Munici-
pal que té per objecte assumir el compromís de prestar els serveis que s’hi defineixen i de fer-ho 
d’acord amb els principis, les formes i els temps que es concreten, establint mecanismes per fer 
l’avaluació i la correcció, si cal, del seu funcionament.  Recull com a missió oferir un servei públic 
que contribueixi al manteniment del benestar i la seguretat de la ciutadania pel lliure exercici dels 
drets i llibertats. La Policia Municipal ha de ser un servei proper i de qualitat que integri polítiques 
proactives de treball eficient i de proximitat amb la ciutadania. La professionalitat i el respecte a 
les normes constitueixen l’eina fonamental del seu treball, oferint un tracte just, equitatiu i correcte 
per a tothom, excloent qualsevol forma de discriminació i garantint el respecte a la dignitat i a la 
diversitat de les persones.
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2. ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

2.1 GESTIÓ TRIBUTÀRIA
En data 21 de desembre de 2010, el ple municipal de l’ajuntament de Sabadell va aprovar defi-
nitivament els acords de modificació dels estatuts de l’organisme autònom Servei de Recaptació 
Municipal que va passar a denominar-se Agència Tributària de Sabadell.

L’Agència Tributària de Sabadell és l’organisme autònom local de l’Ajuntament de Sabadell consti-
tuït en exercici de la seva potestat d’autoorganització en règim de descentralització administrativa 
i funcional, amb personalitat jurídica pròpia i pública, amb la finalitat de dur la gestió i el funcio-
nament descentralitzat de les actuacions administratives necessàries per a l’aplicació del sistema 
tributari i d’altres recursos que corresponguin a l’Ajuntament de Sabadell. Entre les competències 
més destacades hi ha la gestió, la liquidació, la inspecció i la revisió dels tributs i ingressos de dret 
públic que pertanyin a l’Ajuntament de Sabadell i la recaptació en període voluntari i/o executiu de 
tributs, taxes, preus públics i altres ingressos de dret públic, en període voluntari o executiu.

Els  impostos que són competència dels ens locals, uns de forma obligatòria i altres potestativa (si 
s’ha estipulat de manera expressa a l’ordenança fiscal corresponent) són: l’impost sobre els béns 
immobles (IBI), l’impost sobre les activitats econòmiques (IAE), l’impost sobre els vehicles de trac-
ció mecànica, l’impost sobre les construccions, instal·lacions i obres i l’impost sobre l’increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).

En aquest apartat incloem les queixes relacionades amb els impostos i les taxes que gestiona 
l’Ajuntament, deixant les que corresponen a multes de trànsit a l’apartat d’espai públic que parla 
de la circulació de vehicles.

ACREDITACIÓ PAGAMENT.- Es tracta d’una queixa (2017SDGR00002) adduint-se que tot i haver 
pagat l’IVTM, com s’acreditava en la documentació adjunta, l’Ajuntament va seguir un procediment 
d’embargament per aquest concepte, fent cas omís dels avisos, des del principi del procediment, 
d’haver procedit al pagament en temps i forma. Aquest cas es va resoldre en tràmit, atès que amb 
la documentació aportada, concretament la carta del BANCO DE ESPAÑA, s’acreditava que la 
reclamació havia estat acceptada, i s’havia abonat al seu compte tant l’import de l’impost com el 
de la provisió de constrenyiment, acceptant el seu banc que la quantitat inicial havia estat pagada 
en el seu moment. Es va recomanar que les  notificacions es fessin complint la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions publiques, en concret l’article 
42.2,  “En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, 
el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y viceversa, dejando en todo 
caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación. Si el se-
gundo intento también resultara infructuoso, se procederá en la forma prevista en el artículo 44.” La 
primera notificació es va fer a les 9:48, per tant la segona s’hauria d’haver fet després de les quinze 
hores, i en tot cas amb un marge de diferència de 3 hores,  i no com es va fer a les 12.20. També es 
va recomanar que en casos com el present, en que el ciutadà acredita el pagament documental-
ment, es doni per pagat, ja que el document mateix refereix que serà vàlid amb certificació mecà-
nica o signatura autoritzada, i consta segell de l’entitat col·laboradora amb data, que el valida, com 
demostra que la queixa feta pel ciutadà hagi estat acceptada pel Banco de España. D’altra forma 
el ciutadà quedaria indefens en els pagaments en efectiu a les entitats col·laboradores, que, rebuts 
els diners, es limiten a posar el segell, no essent responsable el particular de l’actuació posterior 
del treballador de l’entitat en qüestió.    
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IMPOST SOBRE ELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.- En l’expedient 2016SDGR00061 
el ciutadà adduïa que l’Ajuntament li havia denegat l’exempció de l’IVTM perquè presumptament 
no es complia amb l’establert a l’article 93 del text refós de les Hisendes locals, que recull les 
exempcions aplicables. La queixa es va estimar per aplicació de l’apartat  e) del mateix text legal,  
que estableix com a excepció: “Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix 
l’apartat A de l’annex II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, 
de 23 de desembre. Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de persones amb 
mobilitat reduïda per al seu ús exclusiu. Aquesta exempció s’aplica mentre es mantinguin les cir-
cumstàncies esmentades, tant als vehicles conduïts per persones amb mobilitat reduïda com els 
destinats a transportar-les.”

TAXA PARADA MERCAT.- La queixa 2016SDGR00148 fa referència a la  sol·licitud d’anul·lació 
del pagament del primer trimestre de la taxa corresponent a l’ocupació de parades als encants 
situats al Mercat central per l’exercici 2016. Aquest cas es va resoldre sense greuge, ja que la 
instància sol·licitant la baixa de la seva parada es va presentar en data 5 de maig de 2016, és a 
dir fora de termini, motiu pel qual no procedia anul·lar la liquidació corresponent al primer trimestre 
del 2016. Sí que es va anul·lar la liquidació corresponent al segon trimestre d’aquell any. Tot i així 
es  recomana a l’Ajuntament que informi degudament als paradistes del procediment concret per 
donar-se de baixa pel què fa a l’ocupació de parades dels encants. Amb aquesta finalitat, s’apunta 
que la persona del cos policial que efectua tasques d’inspecció podria informar degudament del 
procediment adient per donar-se de baixa, per la qual cosa, caldria que se la formés i informés 
degudament; i alhora, s’edités un tríptic informatiu, que es podria repartir abans del venciment de 
la taxa anual corresponent a l’ocupació de parades als encants situats al Mercat Central, on que-
dessin especificats els passos que cal seguir per donar-se de baixa.

FAMILIA NOMBROSA.- L’expedient 2017SDGR00053, recull la queixa d’una ciutadana a la que, tot i 
ser família nombrosa, no se li permet gaudir de les bonificacions per aquest concepte pel fet de tenir 
custòdia compartida i no poder empadronar als seus fills, que conviuen amb ella la meitat de l’any.

S’ha sol·licitat informe, encara pendent de rebre a les dates compreses a la memòria, sobre els fets 
objecte de la queixa, així com allò previst en els casos com aquest, i la possibilitat de que gaudeixi 
de les bonificacions per família nombrosa, atès que ho és.

IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
(PLUSVÀLUA). L’expedient 2017SDGR00056 recull una queixa en relació amb la liquidació de la 
plusvàlua, que considera indeguda  atès que es tracta d’un immoble d’una promoció que va tenir la 
peculiaritat en la forma d’adquisició pels defectes estructurals que presentaven els edificis onvivine 
anteriorment que van ser enderrocats, i difícilment s’encabeixen en un supòsit d’increment de valor, 
ja que el motiu que obliga a la seva transmissió és que ha finalitzat la seva vida útil. La ciutadana 
manifesta que la majoria de veïns i veïnes no han pagat l’impost i en canvi a ella li ha arribat la liqui-
dació. Pot haver-hi un greuge comparatiu respecte la resta de veïns i veïnes que no van pagar 
la liquidació. S’ha demanat informe i restem a l’espera de rebre’l per poder resoldre.

EMBARGAMENT.- L’expedient 2017SDGR00089 recull una queixa d’una ciutadana adduint que li 
ha estat embargat el compte bancari per uns impagaments tributaris sense haver rebut cap 
avís previ. Indica que aquests tributs estan a nom de la seva mare, que ha demanat en diverses 
ocasions que es posin al seu nom. S’ha sol·licitat informe  sobre quin és el deute total, amb des-
cripció de cada un dels conceptes tributaris, de la seva situació, dels possibles fraccionaments 
efectuats o que es puguin sol·licitar i en quines condicions, de les notificacions efectuades fins 
arribar a l’embargament i còpia dels tots els expedients relacionats.
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2.2 PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
El procediment és un element substancial i irrenunciable de l’activitat administrativa. A més, també 
constitueix una garantia per a la posició jurídica de les persones  davant l’administració pública, ja 
que suposa que aquella activitat s’ha de canalitzar obligatòriament per mitjà d’unes vies determina-
des com a requisit mínim perquè pugui ser qualificada com a activitat legítima. El procediment 
també té una funció racionalitzadora de l’activitat administrativa. Per tant, el procediment compleix 
tres funcions fonamentals: legitimadora, garantista i racionalitzadora. 

Així mateix, no es pot parlar d’un únic procediment, sinó d’una gran diversitat, de tal manera que 
en cada cas l’administració ha d’adoptar la resolució segons la normativa que reguli cada tipus 
d’actuació administrativa. Amb tot, hi ha unes notes comunes en tot procediment que figuren en la 
LPAC, una norma important que regula amb caràcter general el procediment i estableix els seus 
elements bàsics (per exemple, interessat, nul·litat dels actes, notificació, etc.). 

En aquest àmbit s’han rebut diferents queixes.

SILENCI ADMINISTRATIU.- A l’expedient 2017SDGR00027 es manifesta que s’havia presentat per 
correu electrònic una documentació a la Policia Municipal, i s’havia sol·licitat l’acusament de rebu-
da en vàries ocasions, sense que se li hagués fet efectiu. Tant aquest supòsit com el de l’expedient 
2016SDGR00146 (d’un ciutadà que no havia rebut resposta a les vuit instàncies presentades des 
del 2014 fins l’actualitat) han estat resolts estimant el greuge, ja que no s’ha respectat la nor-
mativa reguladora d’accés a la informació pública i al dret d’obtenir resposta per 
part de l’Administració.

També s’han obert per part del Síndic diversos expedients d’ofici: l’expedient 2017SDGR00069 for-
mula al·legacions durant la fase de tramitació del nou reglament de Síndic de Greuges i sol·licita 
definir una estructura mínima, tant a nivell de recursos materials com humans de l’oficina del Síndic 
i introduir com a requisit que la persona que ostenti la condició de Síndic sigui veïna de Sabadell 
o hi tingui un arrelament. Malauradament, aquestes al·legacions no han estat tingudes en compte. 
L’expedient 2017SDGR00116 està en estudi i fa referència a la presumpció de veracitat. L’expedient 
2017SDGR00082 comunica que al Decret que aprovava l’organització de l’administració municipal 
executiva mancava la figura del Síndic de Greuges i de la seva Oficina.

TERMINI CERTIFICAT.- A l’expedient  2017SDGR00022 es planteja que, sol·licitada la baixa en el 
Registre de Parelles de Fet, testimoni imprescindible per la renovació d’altres documents, no li ha 
estat entregada fins després de personar-se a la Secretaria General de l’Ajuntament i sol·licitar-ho 
verbalment. Al moment de presentar la queixa, la ciutadana disposava ja del certificat de baixa 
però considerava que s’havien vulnerat els seus drets per la tardança en la tramitació del docu-
ment. El Síndic considera que l’Ajuntament de Sabadell, tot i que va actuar dins dels terminis legals, 
no ha complert els paràmetres d’una bona administració, i li va recomanar que quan faci alguna 
actuació que suposi una entrega d’un document preceptiu per l’exercici d’un dret, 
s’adapti als terminis dels que el ciutadà disposa per la seva aportació. 
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2.3 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
Les bases constitucionals en què s’assenta aquesta institució són l’article 9.3 - «La Constitució ga-
ranteix [...] la responsabilitat [...] dels poders públics» -, l’article 106.2 - «Els particulars, en els 
termes establerts per la llei, tindran dret a ser indemnitzats per tota lesió que pateixin 
en qualsevol dels seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que la 
lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics»- i l’article 149.1.18a -« 
l’Estat té competència exclusiva sobre les matèries següents: [...] i el sistema de responsabilitat de 
totes les administracions públiques »-. D’acord amb aquest últim precepte, la regulació d’aquesta 
matèria, respecte de totes les administracions, correspon plena i exclusivament al legislador esta-
tal, que dóna compliment a aquest mandat constitucional mitjançant la normativa recollida a la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (en 
endavant, Llei 39/2015), com en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic.

Aquesta normativa, congruentment amb l’art. 106.2 Constitució, conceben la responsabilitat patri-
monial de les administracions públiques d’una manera radicalment diferent a com el codi civil con-
figura la responsabilitat extracontractual dels particulars, ja que mentre en aquest cas és neces-
sària la presència d’un element subjectiu -culpa o negligència- la responsabilitat de l’Administració 
és objectiva. És a dir, neix de la producció d’un dany que no hi ha deure jurídic de suportar, fins i tot 
quan l’Administració causant hagi desenvolupat la seva activitat amb la major diligència. A causa 
d’aquesta diferència i al fet que els ordres jurisdiccionals competents per conèixer d’una i d’una 
altra responsabilitat són diferents la construcció dels seus perfils propis ha seguit camins paral·lels.

Les queixes rebudes sobre responsabilitat patrimonial són, sobretot, per falta de 
resposta de l’Ajuntament. L’expedient 2017SDGR00060 fa referència a un cop del vehicle 
amb una pilona i l’expedient 2017SDGR00108 fa referència a una caiguda presumptament pel 
mal estat de la via pública. Totes dues reclamacions han estat resoltes amb greuge ja que no s’ha 
respectat el dret d’obtenir resposta en els terminis legalment establerts per part de l’Administració, 
que en el cas de responsabilitat patrimonial és de 6 mesos. Per tant, s’ha recomanat a l’Ajuntament 
que doni resposta concreta i específica a totes les demandes formulades segons la normativa le-
gal, a fi d’una bona administració.
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3. URBANISME I HABITATGE

3.1 IMMOBLES ABANDONATS
La crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a causa de dificul-
tats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. 

Han proliferat les situacions d’infrahabitatge, sobreocupació i ocupació d’habi-
tatges en desús i immobles abandonats. Condicions habitacionals que, sens dubte, aug-
menten el grau de situacions de vulnerabilitat social de les persones afectades. 

Però és també un gran problema per a la resta d’habitatges propers. Els immobles abandonats 
poden degradar la qualitat de vida de les residències properes, la manca de conservació provoca 
greus perjudicis que afecten al dret a un habitatge digne, segur i salubre, recollit a l’article 16 de la 
Carta Europea de Salvaguarda dels Drets a la Ciutat així com a l’article 47 de la Constitució.

D’altra banda, l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010 del text refós de la Llei d’urbanisme esta-
bleix l’obligació de tots els propietaris de construccions i instal·lacions de complir amb els deures 
d’ús, conservació i rehabilitació establerts legalment; garantir les condicions mínimes d’habitabilitat 
dels habitatges i, alhora, disposa l’obligació dels ajuntaments de vetllar perquè els propietaris 
compleixin amb els seus drets legals i puguin ordenar d’ofici o a sol·licitud de la part interessada 
l’execució de les obres de conservació necessàries, i recull expressament que l’incompliment injusti-
ficat de les ordres d’execució, habilitarà a l’administració a adoptar mesures d’execució forçosa 
(execució subsidiària a càrrec de la persona obligada o  imposició de multes coercitives, d’acord amb 
el que estableix l’article 225.2, que es pot reiterar fins que es compleixi l’obligació de conservació).

L’expedient 2017SDGR00045 recull una queixa referent a un solar, al costat del seu habitatge, 
està brut i descuidat,  li causa greus perjudicis de salubritat a causa de la vegetació que hi ha 
i les plagues d’insectes i rosegadors que hi proliferen. La ciutadana manifesta que s’ha queixat 
a l’Ajuntament però la situació continua igual. És tracta d’un expedient resolt amb greuge ja que 
l’Ajuntament era coneixedor de la situació des de l’any 2009; que la propietat ha incomplert rei-
teradament les ordres, sense que s’hagués obert cap expedient sancionador, ni aleshores ni en 
l’actualitat; que fins ara i des de març de 2015 quan s’ordena al propietari actual del solar la ne-
teja del solar, només consta que s’hagi imposat una multa coercitiva. Ha quedat demostrat per 
part dels tècnics municipals que cal procedir a la neteja del solar. En qualsevol cas, si iniciat 
l’expedient, l’Ajuntament topa amb la resistència de la persona obligada a complir el contingut 
d’un acte administratiu, l’Administració pot dur-lo a la pràctica, per qualsevol dels mitjans 
d’execució forçosa previstos a l’ordenament jurídic, complint els requisits establerts. Les ordres 
d’execució subsidiària són els instruments que la Llei d’urbanisme proporciona a l’Administració 
per tal d’intervenir en els aspectes de conservació i rehabilitació. L’article 99 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions preveu que les admi-
nistracions públiques, per mitjà dels seus òrgans competents en cada cas, poden procedir, amb 
l’advertència prèvia, a l’execució forçosa dels actes administratius, llevat dels supòsits en què se 
suspengui l’execució d’acord amb la llei, o quan la Constitució o la llei exigeixin la intervenció dels 
tribunals. L’Administració pública ha d’efectuar l’execució forçosa per qualsevol dels mitjans pre-
vistos a l’article 100 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre: constrenyiment sobre el patrimoni, execució 
subsidiària, multa coercitiva i compulsió sobre les persones. En qualsevol cas, en la tria per part 
de l’Administració d’un mitjà d’execució forçosa o un altre, s’ha de respectar el principi de propor-
cionalitat. Si són diversos els mitjans d’execució admissibles, s’ha d’elegir el menys restrictiu de la 
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llibertat individual. Per això el Síndic ha recomanat que l’Ajuntament actuï de forma eficaç i diligent ja 
que s’incompleix la normativa municipal . Recomano també que l’Ajuntament procedeixi a fer complir 
l’últim decret d’ordre d’execució urbanística, per tots els mitjans que la llei li permeti, imposant multes 
coercitives, o executant subsidiàriament i en el seu cas, iniciant el corresponent expedient sanciona-
dor contra la propietat. L’Ajuntament ha d’intervenir de manera immediata davant de les actuacions 
contràries a la normativa municipal, i en especial, si aquestes causen perjudicis a tercers (veïns), com 
és el cas, o la inactivitat pot suposar un perill per la salubritat dels ciutadans i ciutadanes

3.2 DISCIPLINA URBANÍSTICA
Es pot definir la disciplina urbanística com el conjunt de mesures, tècniques i facultats que les 
normes atribueixen a les administracions públiques amb competències urbanístiques per tal de 
garantir el compliment de la legalitat urbanística, amb caràcter previ als processos d’urbanització 
i edificació i usos del sòl, i en els casos que aquests processos i usos suposin transgressió de la 
legalitat urbanística, els mecanismes canalitzats a la seva restauració i punició.

Pel que fa a les potestats d’execució o intervenció administrativa, la legislació urbanística autonò-
mica, en línia amb l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, que determina que el municipi exercirà en tot cas, competències en els termes que habiliti 
la mateixa Llei, entre altres, en disciplina urbanística, es mostra respectuosa amb l’autonomia 
municipal, residenciant en el municipi el gruix de les facultats i tècniques integrants de la disciplina.

Així, les llicències urbanístiques són competència del municipi, en tant que l’exercici de la potestat 
sancionadora amb caràcter general es troba atribuït al municipi, sense perjudici de la intervenció 
de l’Administració autonòmica per a la sanció de les infraccions de major gravetat.

La intervenció administrativa i les potestats de protecció de la legalitat són d’exercici inexcusa-
ble i les autoritats i funcionaris estan obligats a iniciar i tramitar els procediments establerts per a 
l’exercici de tals potestats, d’acord amb els principis d’eficàcia, economia i celeritat contemplats 
en el article 103 de la Constitució. La seva finalitat és evitar que l’incompliment de la norma pugui 
beneficiar els infractors i perjudicar al propi municipi i als seus veïns.

Aquest any destaquen els expedients 2016SDGR00130 i 2016SDGR00187, referents a HORTS UR-
BANS.- Aquests expedients apleguen les queixes pels perjudicis i les molèsties per sorolls 
que pateixen els veïns i veïnes  a causa de les festes que es fan en  horts il·legals i 
el mal ús de les parcel·les del barri de Can Llong i Ronda Europa. És un problema que ja existia a 
l’any 2011 i del que l’Ajuntament té coneixement, ja que com es recull a l’informe de 30 de novembre 
de 2016: “D’acord amb la informació que es disposa, l’any 2014 es van incoar 13 procediments 
de restauració de la realitat física alterada als diferents propietaris de les parcel·les atès que, 
segons s’observa en els informes tècnics, es van executar tancaments de les parcel·les amb reixa, 
fusta i materials de rebuig, i construccions precàries d’auto-construcció”. Aquestes construccions 
suposen un perill imminent per a la població i ja han provocat diversos incendis. Una bona admi-
nistració ha d’actuar amb diligència i celeritat quan el bé objecte de protecció és la integritat física 
dels ciutadans i de les seves propietats. No s’ha d’esperar a haver de lamentar fets sense retorn. 

Així mateix, respecte a la queixa de sorolls i festes no autoritzades, l’informe de la  Policia Municipal 
de Sabadell, de 26 de juliol de 2017, reconeix que ha estat necessària l’actuació policial en algunes 
celebracions. La resolució del Síndic ha estat estimar el greuge, en tant que l’Administració ha 
de tramitar el procediment previst a l’efecte amb eficàcia i eficiència, i fent com-
plir la legalitat, sense que això s’hagi produït fins al moment. Ha recomanat que l’Ajuntament 
actuï de forma eficaç i diligent ja que s’incompleix la normativa municipal, i que  faci efectives 
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les actuacions enunciades al seu informe de 30 de novembre de 2016 per tots els mitjans que 
la llei li permeti, imposant multes coercitives o executant subsidiàriament i en el seu cas, iniciant 
els corresponents expedients sancionadors contra les propietats. L’Ajuntament ha d’intervenir de 
manera immediata davant de les actuacions contràries a la normativa municipal, i en especial, si 
aquestes causen perjudicis a tercers (veïns i veïnes), com és el cas, o la inactivitat pot suposar un 
perill per la salubritat dels ciutadans i ciutadanes. A més, no es pot pretendre que els veïns i 
veïnes que pateixen sorolls per damunt dels llindars acceptats els hagin de conti-
nuar suportant mentre les persones responsables no són sancionades conforme 
la normativa de sorolls. El Síndic també ha suggerit la creació d’una comissió dels diferents 
departaments implicats, amb aportació de personal  per posar fi de forma coordinada i definitiva 
a la situació actual.

També s’han rebut queixes d’INSTAL·LACIONS de TELEFONIA. Així, l’expedient 2017SDGR00072 
recull la disconformitat d’un ciutadà amb la companyia de telèfons que havia instal·lat fibra òptica 
en la façana de la seva propietat sense permís. Aquesta queixa va ser desestimada, ja que de 
l’informe rebut de l’Ajuntament es desprèn què segons la llei, les companyies estan en el seu dret 
d’instal·lar noves infraestructures aprofitant el camí de les antigues. Fa referència també a que s’ha 
de prendre la solució més viable tècnicament i econòmicament, i aquesta sempre és aprofitar les 
instal·lacions en façana antigues.  

3.3 LLICÈNCIES
L’article 4 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística –RPLU-  defineix les llicències urbanístiques com “els títols administratius 
que habiliten les persones interessades per dur a terme els actes que hi són subjectes i el seu 
objecte és comprovar per part de l’administració competent per atorgar-les l’adequació d’aquests 
actes a l’ordenament jurídic urbanístic, prèviament a la seva execució material”. (Llicències i co-
municacions prèvies). 

Quan la legislació sectorial ho prevegui expressament, a través de les llicències urbanístiques tam-
bé es comprova la seva adequació als requisits que s’hi estableixen.

D’acord amb l’article 12 del RPLU, correspon a l’administració municipal atorgar les llicències 
urbanístiques respecte dels actes que hi són subjectes que es pretenguin executar en el seu 
terme i és molt important assenyalar, que tal i com es diu en l’article 15 del RPLU:  Les llicències 
urbanístiques no alteren les situacions jurídiques privades existents entre els particulars i s’entenen 
atorgades salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer.

El titular o el promotor d’un establiment que pretengui iniciar una activitat  empresarial s’ha d’adreçar 
a l’ajuntament del municipi on pretengui ubicar-lo i, abans d’iniciar-hi cap activitat ho ha de comu-
nicar d’acord amb els procediments establerts en les ordenances municipals de cada ajuntament i 
complir els requeriments que li corresponguin (llicència, autorització o comunicació prèvia).

En aquest apartat hem recollit diverses queixes relacionades amb l’existència o manca de llicència, 
així com amb el compliment del contingut d’aquestes.

ALTELLS NO LEGALITZABLES.- L’expedient 2016SDGR00172 recull la queixa per no poder lega-
litzar una activitat atès que hi havia una contradicció entre el què manifestava la Secció d’Activitats 
de l’Ajuntament de Sabadell i la Secció de Llicències d’obres, en tant que la primera atorgava la 
llicència si es feien les obres corresponents, però la segona, segons manifestava, no li deixava fer 
les obres. Aquest expedient s’ha resolt en tràmit atès que han quedat clars els requeriments per 
l’atorgament de la llicència d’obres.
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OBRES PROVOQUEN MOVIMENTS.- L’expedient 2017SDGR00031 recull la queixa per les obres 
del local situat als baixos de l’edifici que van provocar moviments a tot l’immoble. Indica que ha 
posat el fets en coneixement de l’Ajuntament però no ha rebut resposta.  S’ha demanat informe so-
bre els fets objecte de la queixa i, en concret, si s’han respost les instàncies presentades, i en cas 
contrari els motius, i en segon lloc si les obres efectuades es van realitzar conforme a la llicència; si 
es va sol·licitar l’oportuna llicència; si les obres es van adequar a la mateixa; si l’Ajuntament ha fet 
el seguiment de les obres; i s’ha presentat el final d’obra, i en definitiva tot allò que consideri  per 
la resolució de l’expedient.

ANTIC INSTITUT VIDAL I BARRAQUER.- En l’expedient 2017SDGR00055 es posa de manifest 
que es va demanar informació sobre si existeix un pla d’actuació per l’enderrocament de l’edifici 
del Passatge Vilà i Fuster (costat Institut Vidal i Barraquer) sense que n’hagi obtingut resposta. S’ha 
sol·licitat informe sobre els fets objecte de la queixa, si s’ha donat resposta a la ciutadana, i en cas 
contrari els motius, així com sobre el fons de l’assumpte, és a dir la previsió que existeix d’enderroc 
de l’esmentat edifici.

PASTISSERIA INDUSTRIAL.- En l’expedient 2017SDGR00130 el ciutadà addueix que, des de l’any 
2006, ha manifestat el seu malestar en relació amb una activitat que es duu a terme a l’immoble 
situat al costat del seu habitatge. Es tracta d’un establiment que fa pastisseria a nivell industrial, en 
tres torns diaris de 8 hores cadascun, per la qual cosa l’activitat no cessa mai i produeix molèsties 
per sorolls, pudors i brutícia d’olis que s’aboquen per accident a la vorera quan es fan tasques 
de càrrega i descàrrega. Aquesta queixa té l’agreujant de ja haver estat resolta amb greuge a 
l’expedient 2011DSGR00170, ja en aquell moment el Síndic feia constar que havia comprovat en 
primera persona que el teòric horari diürn de 8 a 21 hores no es complia, i continuava funcionant 
fora d’aquest horari. Es demanarà informe  actual sobre: el tipus de llicència d’activitats, amb 
concreció de quina activitat està autoritzada, si està coberta una activitat de simple pastisseria o 
s’inclou també la producció industrial per vendre aquesta a altres establiments; els horaris i con-
dicions de la pròpia llicència; si se superen els límits de soroll establerts per l’ordenança, i en cas 
afirmatiu, les mesures que s’estan o es duran a terme; si ha rebut altres queixes; així mateix de tots 
els expedients oberts a aquest establiment.

3.4 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, 
CALÒRICA I PER FUMS I OLORS
El soroll és un agent físic, desagradable i no desitjat, que pot afectar a la qualitat de vida de les 
persones, provocant problemes de salut com trastorns del son, fatiga, estrès, irritabilitat, mal de 
cap, problemes de concentració, disminució del rendiment, dificultat de comunicació, i fins i tot, 
pèrdua de la capacitat auditiva.

Un soroll serà més molest o menys segons el seu temps de duració, la intensitat, la freqüència i 
la sensibilitat de les persones afectades. Per tant, un soroll pot causar molèsties tot i tenir nivells 
baixos simplement pel fet de perdurar en el temps.

Una sortida de fums és un conducte que porta els fums i vapors procedents de les extraccions 
de cuines, o bé de productes de la combustió de calderes o escalfadors, a la coberta de l’edifici. 
És un conducte que ha de ser independent de qualsevol altre i ha de complir les exigències de la 
normativa de protecció contra incendis.

L’article 17 de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets a la Ciutat recull el dret al medi am-
bient. Disposa que els habitants de les ciuatats tenen el dret a un medi ambient sa 
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que cerqui la compatibilitat entre desenvolupament econòmic i equilibri ambiental. Amb aquesta 
finalitat, les autoritats municipals adopten, sobre la base del principi de precaució, polítiques de 
prevenció de la contaminació (incloent-hi la contaminació acústica), d’estalvi de l’energia, de ges-
tió, de reciclatge, reutilització i recuperació dels residus; amplien i protegeixen els espais verds de 
les ciutats. Les autoritats municipals executen totes les accions necessàries per tal que els ciuta-
dans i ciutadanes apreciïn, sense degradar-lo, el paisatge que envolta i configura la ciutat i per tal 
que siguin consultats sobre les modificacions que el puguin alterar.

Durant l’any 2017, el Síndic ha tramitat nombroses queixes per contaminació, la majoria provinents 
d’activitats sotmeses a llicència. A continuació farem un petit recull explicatiu, si bé la gran majoria 
resten pendents de rebre l’informe per part de l’Ajuntament. També incloem expedients resolts 
durant aquest any.

SORTIDA DE FUMS.- L’expedient 2015SDGR00083 recull la denúncia d’un ciutadà pels perjudicis 
per la salut generats per la sortida de fums de l’establiment de bar situat al davant de casa seva. 
Es resol estimant el greuge atès que, en primer lloc, s’ha superat en escreix el termini per contes-
tar al propi Síndic. En segon lloc, perquè l’endarreriment en la tramitació dels expedients vulnera 
el dret a una bona administració. En tercer lloc perquè ha quedat acreditat que, durant més de 
dos anys, els veïns han patit contaminació mediambiental, amb immissions calòriques, per fums i 
olors per una activitat que no complia amb la normativa de fums i no portava a terme les mesures 
correctores ordenades. Els veïns i veïnes veuen vulnerat el seu dret a un habitatge digne, segur i 
saludable, com garanteix la Carta Europea de Salvaguarda dels Dret Humans de la Ciutat. Es tracta 
d’una situació que s’allarga en el temps de forma crònica i l’Ajuntament compta amb instruments 
necessaris per valorar si les denúncies plantejades pels ciutadans i ciutadanes estan fonamenta-
des i en cas de comprovar que hi ha infracció, posar fi als incompliments. En cas contrari, suposa 
una indefensió pels veïns i veïnes afectats i un greuge per altres titulars d’activitats que compleixen 
amb la normativa. És per tot això que es va recomanar que l’Administració municipal actuï de forma 
eficaç i diligent, a fi que els procediments siguin àgils per poder garantir la protecció dels veïns 
afectats per aquest tipus de contaminació. També que en aquest cas es procedeixi a l’adopció de 
mesures d’execució forçosa com el precinte i tancament de les instal·lacions fins que es comprovi 
que compleix la normativa. I finalment es va recordar a l’Ajuntament que existeix un procediment 
sancionador per aquest tipus d’infraccions.

ESTABLIMENT DE RESTAURACIÓ.-  L’expedient  2016SDGR00058 recull una queixa per les 
molèsties ocasionades pels establiments de bars a qui formula la queixa i a 496 veïns i veïnes de 
la zona centre. En concret denuncia les molèsties per brutícia, sorolls i l’incivisme en general i de-
mana una solució a l’Administració. S’ha resolt amb greuge ja que l’Administració té el deure  de 
control sobre les activitats que tenen llicència. És una obligació que suposa l’exercici de les po-
testat públiques que li atorga l’ordenament jurídic, en defensa de l’interès general i per garantir 
el compliment dels deures que deriven de la legislació. Per tant, l’activitat ha de sotmetre’s a la con-
dició que duu implícita sempre de les exigències de l’interès públic. Aquests tipus d’establiment 
s’han de sotmetre a la normativa ja que provoquen un greu conflicte entre els interessos dels titulars 
del local i l’interès general, i més en concret amb el dret a la intimitat dels veïns que viuen prop del 
local. Finalment, resulta evident que s’incompleix la normativa de sorolls, perquè així ho determinen 
els múltiples informes policials i dels tècnics municipals. Hi ha nombroses sentències (Sentencia 
TS, 22 Oct. 2014, Rec.811/2014; Sentència de 20/3/2006 de AP de Barcelona) que confirmen el 
que el TC va determinar el març del 2004, quan va dictaminar que viure sense soroll és un dret 
fonamental. S’ha recomanat a l’Ajuntament que s’ordeni el precinte i l’impediment de l’activitat del 
bar fins que quedi acreditat el compliment de la normativa, utilitzant les mesures que preveu 
la llei, i que inicii el procediment sancionador per incomplement de la normativa municipal, en 
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especial, pel què fa referència a l’ordenança de sorolls. No es pot pretendre que els veïns i veïnes 
que pateixen el sorolls per damunt dels llindars acceptats els hagin de continuar suportant mentre 
la persona titular de l’establiment no aconsegueix posar en ordre l’activitat. 

Els expedients 2017SDGR00035-38-39-40-41-42-43 que a banda de la queixa pel fet de no rebre 
resposta, la queixa principal són les molèsties que causen les persones que hi ha al voltant del 
local i al mateix local quan s’hi organitzen festes, dins o fora, com les batucades, dinars popu-
lars, o les festes els dimecres del mes de juliol. Segons manifesta, els dies en que hi ha festes, el 
soroll que causen els impedeix dur una vida amb normalitat.  Restem a la espera de l’informe de 
l’Ajuntament per resoldre.

SOROLL NOCTURN FÁBRICA.-   A l’expedient  2016SDGR00074 una veina denuncia les molès-
ties per soroll que suporta des de fa temps a causa de l’empresa que s’ubica davant de casa seva. 
Manifesta que ha posat en coneixement de l’Ajuntament aquesta situació però que les mesures 
preses no solucionen la problemàtica que pateix i que li impedeix dur una vida amb normalitat.  
S’ha considerat que hi ha greuge, ja que així ho constaten els múltiples informes policials i dels 
tècnics municipals, i queda acreditat que existeix un problema i es tracta d’una situació que 
s’allarga en el temps (la primera queixa és de l’any 2013). Resulta inacceptable que, desprès de 
quatre anys d’incompliments reiterats, només s’han imposat dues multes coercitives a l’infractor, 
les quals no són excusa per no incoar expedient sancionador i per ordenar i fer complir l’efectiva 
clausura del focus emissor de la contaminació acústica ja que l’Ajuntament compta amb els 
instruments necessaris per valorar que les denúncies plantejades pels ciutadans i ciutadanes es-
tan fonamentades i ha de posar fi als incompliments. Per això, s’ha recomanat a l’Ajuntament que 
ordeni el precinte i l’impediment de l’activitat nocturna fins que quedi acreditat el compliment de 
la normativa, utilitzant les mesures que preveu la llei, i sancioni degudament ja que s’incompleix la 
normativa municipal, en especial, pel què fa referència a l’ordenança de sorolls, iniciant el corres-
ponent procediment sancionador. No es pot pretendre que els veïns i veïnes que patei-
xen el sorolls per damunt dels llindars acceptats els hagin de continuar suportant 
mentre la persona titular de l’establiment no posa en ordre l’activitat. 

COMPRESSORS.- A l’expedient 2016SDGR00108 vàries persones es queixen de les molèsties 
que pateixen tant elles com altres de la zona a causa dels compressors instal·lats a la terrassa 
d’un establiment comercial proper. La queixa ha estat desestimada atès l’informe de l’Ajuntament 
pel qual, després de les actuacions efectuades, incloses vàries inspeccions i sonometries, es 
conclou que es compleix la normativa d’aplicació (Annex 4 de l’Ordenança Municipal reguladora 
del Soroll i les Vibracions de Sabadell).

GOSSOS.-  A la queixa 2017SDGR00019 s’addueix que des de fa mesos pateixen sorolls provi-
nents dels animals de companyia, que no els permeten descansar ni de nit ni de dia, que s’han 
queixat a l’Ajuntament i no estan d’acord amb la resposta, atès que presumptament s’incompleixen 
les ordenances de Sorolls i vibracions i de Tinença d’animals. Des de l’Oficina del Síndic s’ha 
sol·licitat informe sobre els fets. En especial, les opcions que s’han ofert als denunciants per solu-
cionar el problema, el nombre de vegades que els agents s’han desplaçat al lloc dels fets, el nom-
bre de trucades rebudes en relació amb aquesta denúncia, si s’han fet les medicions sonomètri-
ques oportunes, si s’ha comprovat l’estat dels animals, si es compleixen les normatives de tinença 
d’animals i de sorolls i si s’han iniciat expedients al respecte, inclosos els sancionadors, i còpia dels 
mateixos. Restem encara a la espera de l’esmentat informe.
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4. ESPAI PÚBLIC

4.1 CIRCULACIÓ VEHICLES
El Sindic entén i recolza fermament les mesures del govern municipal encaminades a que la ciutat 
de Sabadell avanci cap a un model urbà modern i sostenible. En aquest sentit, animo a seguir 
amb l’objectiu del Pla d’Actuacions presentat i alliberar el centre de la ciutat de les congestions 
habituals del trànsit de vehicles a motor. Tot i això, la tendència en alça de les zones de via-
nants suposa també que els veïns i veïnes  que hi viuen i no disposen d’una plaça 
d’aparcament privada en el seu domicili hagin de recórrer una distància cada cop 
més àmplia. Això ha motivat l’obertura d’un expedient d’ofici, 2017SDGR00050,  on recomano 
que l’Ajuntament doni resposta concreta i específica a totes les demandes formulades en ma-
tèria de “desencotxament”, permetent, amb la regulació que estimi oportuna, i si és el cas amb 
la  modificació de l’Ordenança Municipal de Circulació de Vianants i de Vehicles la circulació de 
determinats vehicles per la zona de vianants, per a operacions de càrrega i descàrrega ( compres, 
materials pesants...) per trasllat de persones dependents o amb mobilitat reduïda, pel temps mínim 
per a realitzar les funcions anteriors en ares a una bona administració.

El marc normatiu d’aquests dret està previst en la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor 
i seguretat viària (Text articulat aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, i poste-
riors modificacions operades fins a la Llei orgànica 15/2007, de 30 de novembre, de reforma del 
Codi Penal), la Llei catalana 9/2003, de 13 de juny, sobre mobilitat, desenvolupada per diversos 
decrets i l’Ordenança municipal. Pel que fa a la normativa estatal sobre el transport adaptat i ac-
cessible, cal tenir en compte el Reial decret 1544/2007, de 23 de novembre.

L’article 20 de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets a la Ciutat, recull el dret a la circula-
ció i a la tranquil·litat a la ciutat, que dictamina que les autoritats locals reconei-
xen el dret dels ciutadans i ciutadanes a tenir mitjans de transport compatibles 
amb la tranquil·litat a la ciutat. A aquest efecte, afavoreixen transports públics accessibles 
a tothom segons un pla de desplaçaments urbans i interurbans. Controlen el tràfic automobilístic i 
garanteixen la seva fluïdesa tot respectant el medi ambient. També que el municipi controla rigoro-
sament l’emissió de sorolls i vibracions de tot tipus. Defineix les àrees completament reservades, 
o reservades en determinats moments, als vianants i encoratja l’ús dels vehicles no contaminants.

En aquest àmbit s’han presentat una important quantitat de queixes, de les que en recollirem al-
gunes per mostrar l’abast de la problemàtica. Començant per l’expedient d’ofici 2017SDGR00120,  
que va obrir el Síndic, en relació a la problemàtica que sorgeix en quant a la senyalització dels 
canvis de sentit dels carrers. El Síndic ha instat a l’Ajuntament a que, sense més dilació, im-
plementi les mesures necessàries per tal d’extremar la precaució, sobre tot envers el passos de 
vianants afectats, amb senyals clarament visibles, no només amb pintades a les vies, sinó visibles 
pels vianants i pels vehicles, com ja fan altres poblacions com Vic, on s’han instal·lat passos de 
vianants intel·ligents, que inclouen senyals lluminoses al terra i verticals que incrementen la visi-
bilitat de cara als vehicles i milloren la seguretat pels vianants. El Síndic entén que calen in-
formadors pels vianants, rètols visibles.... per assegurar que qui creui un pas de 
vianants en una zona en la que s’ ha canviat la direcció sàpiga en tot moment, per 
on els hi venen els cotxes. Així, s’actua sobre la conscienciació de conductors i vianants, i 
sobre l’escenari de la mobilitat (la via pública), amb la premissa que s’ha de protegir el dèbil, que 
és el vianant. L’objectiu és reduir al mínim la possibilitat d’accidents, en els passos de vianants, 
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tenint en compte que en una ciutat densa, com és Sabadell, hi ha d’haver moltes situacions de 
convivència i interacció entre la mobilitat rodada i la mobilitat a peu. També hauria de revisar-se, en 
aquests canvis de sentit, que el mobiliari urbà existent i contenidors d’escombraries, no dificultin la 
visibilitat dels conductors i vianants, i si fos necessari es procedís a la seva reubicació, (com per 
exemple contenidors davant pas de vianants).

AVERIA VEHICLE.-  S’ha resolt l’expedient 2015SDGR00127, que es va presentar per estar dis-
conforme amb la sanció que li van imposar per estacionar el seu vehicle a la vorera, a causa d’una 
averia tècnica del vehicle. Es va resoldre amb greuge perquè  es van vulnerar els drets de la ciuta-
dana, prenent en consideració el què, les denúncies formulades pels agents de l’autoritat es con-
sideren proves de càrrec suficients perquè l’autoritat competent, una vegada instruït l’expedient, 
pugui sancionar, en gaudir les mateixes de presumpció de veracitat. No obstant això, si els fets 
són negats pels sancionats, el fets han de ser ratificats pels agents. En aquesta ratificació només 
poden efectuar-la els agents que hagin presenciat directament els fets, no uns altres. En el pre-
sent supòsit, qui realitza la denúncia és un inspector auxiliar de grua (els quals no gaudeixen de 
presumpció de veracitat, a diferència dels agents de l’autoritat), i qui ratifica la denúncia és un 
agent, com així es veu signat en el full de ratificació, i que la sanció ha de ser anul·lada donat que 
l’agent de la grua no gaudeix de presumpció de veracitat, i la ratificació la signa un agent diferent. 
Per tant, el Síndic va recomanar l’anul·lació de  la sanció de trànsit i el retorn de l’import abonat, 
atès que estem davant un cas de força major, en que la ciutadana es va veure obligada a estacio-
nar damunt la vorera per una averia tècnica en el vehicle com així ha quedat suficientment acre-
ditat, i pels defectes del procediment. També es va sol·licitar que s’informés sobre quina actuació 
hagués hagut de duu a terme la ciutadana en una situació com la que ens ocupa, on el vehicle es 
va quedar sense bateria, i la única possibilitat per no entorpir a la resta de vehicles era estacionar-
lo sobre la vorera fins que l’assistència tècnica s’endugués el vehicle, i tot considerant que no 
s’impedia la circulació dels vianants per la mateixa.

ESTACIONAMENT.- S’ha resolt l’expedient 2016SDGR00157, que es va desestimar ja que la ciu-
tadana, va estacionar parcialment en zona de gual que es troba correctament senyalitzada, amb 
la placa municipal, i inclús amb una placa addicional conforme s’avisa a la grua, i l’Ordenança 
municipal de circulació de vianants i de vehicles de l’Ajuntament de Sabadell, estableix en el 
seu article 26 els lloc on es prohibeix l’estacionament, i determina a l’apartat 7, que aquest que-
da prohibit  “en els guals i contra-guals, totalment o parcialment”. Per tant el Síndic considera 
que l’Ajuntament de Sabadell va actuar conforme a dret en la imposició de la sanció. També en 
l’expedient 2017SDGR00012, va ser desestimada la queixa per aparcar en un gual, ja que la de-
claració de l’agent de l’autoritat gaudeix d’una presumpció de veracitat “iuris tantum” en quant a la 
certesa dels fets que consten a la denúncia, però es va recomanar que en casos com el que ens 
ocupa, on és fàcil aportar proves que complementin la declaració de l’agent, com les fotografies, 
ho faci, a fi de garantir el dret a una bona administració.   

PAS VIANANT.-  A l’expedient 2016SDGR00150 que s’ha resolt sense greuge,  es recull un apar-
cament en un pas de vianants en desús, amb la presencia d’un nou pas a continuació, i  per això 
es va recomanar per justícia material, i equitat, que sigui retornat l’import de la sanció i s’anul·li 
l’expedient sancionador, ja que no ha suposat un problema per als vianants (finalitat de la norma) , 
que tenien un nou pas tot seguit, i es demostra la temporalitat del lloc de la infracció, que en pocs 
dies va ser suprimit.

MULTES CONSECUTIVES.-  En aquest cas, (2016SDGR00041) es presenta una queixa per estar 
disconforme amb la sanció imposada, per estacionar en una gual -segons manifesta l’Ajuntament 
de Sabadell, i pel fet de haver estat sancionat pel mateix fet diverses vegades, amb dues de-
núncies que es van fer el mateix dia, amb dos minuts de diferència .  El Síndic va desestimar la 
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sanció per estacionar indegudament però va resoldre amb greuge, la reclamació de les altres 
denúncies, al no produir-se l’aturament la primera vegada i essent denunciat dues vegades, ens  
trobem davant d’un cas en que s’infringeix el principi de “non bis in idem” (prohibició de sotmetre 
una causa a doble judici), pel qual es prohibeix l’exercici reiterat del ius puniendi de l’Estat, im-
pedint ser castigat dues vegades ja sigui en l’àmbit de les sancions penals com en les sancions 
administratives, sempre hi quan existeixi identitat de fets, subjecte i fonament, com ho estableix el 
Tribunal Constitucional en la seva reiterada jurisprudència. Es recomana a l’Ajuntament que anul·li 
la sanció de trànsit que se li va imposar i se li retorni la totalitat abonada de l’import de la multa, 
també deixant sense efectes la tramitació del procediment administratiu sancionador en matèria 
de trànsit, circulació i vehicles i seguretat viària, atès que es poden observar errors en quant a la 
notificació, ja que podent fer aturar el vehicle la segona vegada, no hi ha indicis que assegurin 
que no s’hagués pogut realitzar la primera. I també que en aquelles denuncies que es produeixin 
en circumstàncies similars, l’Ajuntament compleixi amb la seva obligació de fer constar les causes 
concretes i específiques per les quals no es va poder aturar el vehicle i procedir a notificar-les a 
l’acte, ja que si això no es compleix, les denúncies poden resultar no vàlides i podent-se reclamar 
al corresponent escrit d’al·legacions.

SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL.- Sobre aquest tema s’ha resolt una queixa, (2016SDGR00102), 
en que el ciutadà expressava  la seva disconformitat amb la sanció rebuda per estacionar pre-
sumptament desobeint una senyal de prohibició d’estacionament per a vehicles, amb una senya-
lització circumstancial, quan ell manifesta que el seu vehicle  es trobava fóra de l’àmbit d’afectació 
del senyal.  S’ha resolt amb greuge, ja que l’Administració he ser espacialment curosa en supòsits 
com el present, i adoptar les mesures necessàries que garanteixin la inalterabilitat espacial dels 
senyals, ja que d’una altra manera l’exercici de la potestat sancionadora no té el rigor i precisió 
que cal exigir-li. Per això, es recomana a l’Ajuntament de Sabadell que provi les conductes del 
ciutadans/es susceptibles de ser considerades infraccions, sobretot si aquestes són fàcils de pro-
var com són totes les d’estacionament i, amb més raó, quan la grua s’enduu el vehicle. D’aquesta 
manera, no es vulnera la presumpció d’innocència dels ciutadans/es i es redueix la conflictivitat, 
estalviant al mateix temps recursos tan materials com personals que es malgasten amb contesta-
cions d’al·legacions i recursos de reposicions que, a més, dilaten el procediment. Així, i en con-
seqüència, el Síndic recomana l’anul·lació de la multa i el retorn de l’import pagat en concepte de 
multa i de taxa del servei de grua.

ADREÇA ERRÒNIA.- Expedient  2017SDGR00048. Una ciutadana denunciava que el seu vehicle 
comercial, va ser sancionat per estacionar en una zona reservada a una Plaça, i estava disconfor-
mes amb la sanció atès que el vehicle és un vehicle d’empresa, que estava realitzant tasques de 
manteniment a un centre sanitari, i que és on estacionen normalment per descarregar.  El Síndic 
ha resolt que hi havia greuge, ja que existeix discrepància entre l’adreça on es van produir els fets 
i la recollida a la denúncia de l’agent. En un funcionament correcte i responsable, l’Ajuntament 
hauria de realitzar els tràmits següents, anul·lar la multa imposada, atès que l’adreça recollida en 
la denúncia és demostra errònia, i en tot cas si s’escau, redactar nova denúncia amb l’adreça 
correcta dels fets, ja que l’actitud de l’ens municipal, deixa al ciutadà en una posició d’indefensió 
inadmissible i s’ha vulnerat el dret a una bona administració en tant existeix una errada en la ex-
pressió del lloc on es comet la infracció. Es recomana a aquest consistori que prengui les mesures 
adequades per evitar possibles errors de cara al futur, i deixi sense efectes la sanció imposada a la 
ciutadana per considerar que s’han vulnerat els seus drets a una bona administració.

CÀRREGA I DESCÀRREGA.-  Sobre aquest tema es va presentar una queixa (2017SDGR00061), 
adduint que ha estat sancionat per estacionar el vehicle comercial en una zona de càrrega i descà-
rrega, i que està disconforme atès que estava realitzant una activitat permesa, mentre que  l’ agent 
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va denunciar el vehicle per estacionar en una zona de càrrega i descàrrega, tot i estar logotipat 
com a comercial (hem de tenir en compte que l’Ordenança de Circulació de l’Ajuntament 
de Sabadell, no disposa en cap moment l’exigència de quin tipus de vehicle s’ha 
de basar el transport de mercaderies. Ni estableix que siguin vehicles destinats 
exclusivament al transport de mercaderies. Tampoc estableix l’article 37 que el vehicle en 
qüestió hagi de ser logotipat per a la seva identificació, pel fet que no va apreciar que s’estigués 
fent cap activitat de càrrega i descàrrega. en la qual aporta document que acredita que sí es va 
realitzar l’activitat. Que a l’informe de policia s’al·lega que la presumpció de veracitat de l’agent és 
la prova que acredita els fets. L’article 79 de la Llei de Circulació diu que les denúncies formulades 
per agents de l’autoritat obtindran una presumpció iuris tantum, tot i així, aquesta presumpció de 
veracitat pot quedar anul·lada en el cas que el denunciat presenti proba en contrari. En aquest cas, 
el denunciat al·lega que en aquell moment estava fent l’activitat i ho corrobora documentalment. 
La jurisprudència del Tribunal Suprem ha considerat que la presumpció de veracitat s’ha de referir 
als fets apreciats o constatats materialment pel funcionari que intervé com a resultat de la seva 
pròpia i personal observació o comprovació (autenticitat material), i que aquesta presumpció no és 
aplicable a les deduccions, apreciacions, conseqüències, hipòtesis o judicis de valor que pugui fer 
aquest funcionari. Així doncs, entenem que pot ser que a vegades, les afirmacions dels funcionaris 
que consten en l’acta o la denúncia no reflecteixin només la comprovació dels fets sancionables, 
sinó que siguin el resultat també d’una deducció o un judici de valor mancada de l’enllaç lògic amb 
l’observació material del fet. A l’efecte de determinar l’abast de la presumpció de veracitat, cal, per 
tant, desglossar el que constitueix una observació directa dels fets de les afirmacions que es basen 
en deduccions, judicis de valor o impressions, no emparades per la presumpció de veracitat reco-
llida en l’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú (vigent a la data dels fets). Aquesta jurisprudència 
determina que els agents tenen sempre presumpció de veracitat dels fets, excepte 
quan es porta a terme proba en contrari, però sempre han de tenir un coneixement directe 
dels fets expressats a la denuncia i no es poden basar en terceres persones ni en opinions sub-
jectives de l’agent. Per tant, en aquest cas, ens trobem dins del context d’aquesta jurisprudència, 
cal tenir en compte que alguns tipus infractors inclouen fets que, per resultar provats, no n’hi ha 
prou amb la simple observació de l’agent, sinó que requereixen alguna comprovació addicional. 
És a dir, les actes i denúncies fan prova suficient dels fets que contenen, sempre que hagin estat 
observats directament per l’agent o inspector, però poden no ser suficients per acreditar la comis-
sió d’una infracció i, per tant, per sancionar. Ja que basar la sanció només en la presumpció de 
veracitat dificulta el dret de defensa del sancionat. Per tant, el policia es basa en la presumpció de 
veracitat que tenen els agents, provocant una dificultat al dret de defensa a les persones, cosa 
que dificulta més encara aquest dret; els agents no sols han de basar les seves denúncies en les 
seves paraules, també haurien de fer una comprovació addicional, a més de portar a terme una 
diligencia extrema a l’hora de determinar les possibles infraccions, i en aquest cas la presumpció 
ha estat desvirtuada amb la prova documental aportada. Per això es va estimar la queixa i es va 
recomanar a l’Ajuntament de Sabadell el retorn de l’import de la multa, ja que la promotora de la 
queixa ha demostrat, a través del document de l’empresa, que estava realitzant una descàrrega

ZONA BLAVA, TIQUET.-  Tema recurrent que ha donat lloc a un expedient d’ofici 2017SDGR00112. 
Aquí recollim l’expedient 2017SDGR00065, d’un particular. La queixa es presenta perquè una per-
sona va ser sancionada per estacionar presumptament el vehicle en una zona reservada amb 
horari limitat (zona blava) sense posar el tiquet de forma visible. El Síndic va estimar la queixa ja 
que va quedar de manifest que el sistema actual no garanteix els drets dels usuaris i 
les usuàries, i va recomanar que l’Ajuntament modifiqués l’Ordenança Municipal de Circulació 
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de Vianants i de Vehicles, distingint entre les persones sense tiquet, i aquelles que no el posen de 
forma visible, podent-se regularitzar aquests últims amb l’aportació posterior del mateix, per això 
també es va recomanar la implantació d’un nou sistema per pagar la zona blava de Sabadell. Un 
sistema que aposti per les smartcities, però també per la ciutadania i la defensa dels seus drets i 
interessos. Un sistema que permeti introduir les dades i pagar únicament pels minuts que s’ocupa 
la zona blava, com ja es fa a la ciutat amb l’APP “El Parking” implementada a Sabadell, que funcioni 
sense tiquet físic a través del mòbil (però no només mitjançant aquest). Cal també que funcioni amb 
paper, fent per exemple,  que en aquest consti la matrícula, i que permeti garantir que la persona 
que paga, ho fa per un vehicle determinat, però en qualsevol cas que la possessió del tiquet no 
pugui induir a equivoc. Es tractaria d’implementar un sistema diferent, que no suposi una obligació 
de tenir mòbil, aquesta ha de ser una opció més, però que les persones puguin acreditar per altres 
mitjans el pagament, i modificar l’actual sistema recollit a l’Ordenança, per la que el simple error 
humà de tancar la porta del vehicle i que aquest quedi girat, o que el tiquet llisqui fins la part fosca 
del vidre, duu inequívocament a la sanció, ja que el propi sistema no permet garantir els drets de 
la ciutadania, a causa dels defectes intrínsecs del mateix. Finalment també es va recomanar que li 
retornin l’import de la sanció i s’anul·li el seu expedient sancionador, ja que a més a més, el tiquet 
estava pagat amb tarja de crèdit, que desvirtua la possibilitat que el document no fos seu. 

4.2 RESIDUS I NETEJA VIARIA
Mantenir neta una ciutat és una responsabilitat compartida per la ciutadania i el servei de neteja 
municipal. La col·laboració ciutadana, (llençar les escombraries dins dels contenidors, recollir els 
excrements dels animals de companyia, llençar els papers i els petits residus a les papereres, no 
abandonar residus en qualsevol lloc) per tant, és necessària per mantenir una bona imatge de la 
ciutat, que estigui neta, endreçada, que no faci pudor, i per evitar accidents a causa dels residus.

El marc jurídic, comença amb l’article 45 de la Constitució espanyola diu:

1. Tothom té dret a disposar d’un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona, i 
el deure de conservar-lo.

2. Els poders públics vetllaran per la utilització racional de tots els recursos naturals, a fi de protegir 
i millorar la qualitat de vida i defensar i restaurar el medi ambient , amb el suport de la indispensa-
ble solidaritat col·lectiva

3. La llei fixarà sancions penals o, en el seu cas, administratives, per als qui violin el que disposa 
en l’apartat anterior i establirà l’obligació d’aquest de reparar el dany causat.

La competència en matèria de medi ambient, per part dels municipis, és a la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de règim local, articles 25.2 f), 26.1 d) i 28 sota la mateixa denominació 
de protecció del medi ambient, a banda d’altres títols més específics com el de servei de neteja, 
recollida i tractament de residus, regulats en els articles 25.2 l) i 26.1 a) com a servei obligatori en 
tots el municipis. Cal tenir en compte que els serveis com la recollida, el tractament i l’aprofitament 
de residus són serveis declarats essencials i reservats als ens locals per l’article 86.3 LBRL, en 
desplegament de l’article 128.2 de la Constitució espanyola.

La legislació sectorial que cal tenir en compte està constituïda per: la Llei 6/93, de 15 de juliol, de 
residus de Catalunya; la Llei 10/98, de 21 d’abril, de residus (estatal); la Llei 11/97, de 24 d’abril, 
d’envasos i residus d’envasos i altres disposicions reglamentàries  com  l’Ordenança municipal.
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En aquest apartat vem rebre la visita de nombroses persones que es queixaven pel mal estat de 
alguns carrers. També hi ha queixes com l’expedient 2016SDGR00160, sobre UBICACIÓ DELS 
CONTENIDORS.- Un ciutadà va presentar una instància on manifestava que el contenidors ubicats 
a la façana del seu habitatge s’havien incendiat  i en sol·licitava un canvi d’ubicació. En data poste-
rior, els contenidors han tornat a cremar, i encara no havien  rebut cap resposta per part municipal. 
El tema es va considerar resolt en tràmit ja que arrel de l’informe que em va fer arribar l’Ajuntament, 
vaig saber que es va enviar resposta al denunciant. La decisió municipal d’on emplaçar els con-
tenidors és de caràcter discrecional en funció de la informació de què disposa l’ajuntament sobre 
les característiques de la zona, el volum de residus que cal recollir i les característiques tècniques 
de la recollida mecànica.  Per tant, en l’àmbit de les seves competències, les entitats locals han 
de dissenyar i posar en pràctica, un sistema de distribució de contenidors que, lògicament, pot 
no semblar adequat a aquells que en són afectats. No obstant això, i atès el desafortunat historial 
dels contenidors situats en aquell el carrer, que han estat objecte d’actes vandàlics, amb la reite-
rada crema dels mateixos, he suggerit  a l’Ajuntament, que els mateixos  siguin situats en un altre 
emplaçament, ja que el carrer és prou gran per poder efectuar aquesta variació sense menysca-
bar el servei, i de no fer-ho s’estaria imposant a uns ciutadans una càrrega excessiva, contraria 
al principi d’equitat, i al bé comú que exigeix que la recompensa i la càrrega siguin distribuïdes 
proporcionalment. 

DEIXALLERIA/RECICLATGE.- Recollit a l’expedient 2017SDGR00003. Una persona es queixa del 
funcionament dels  Serveis de Deixalleries municipals. Concretament quan portes objectes 
de vidre, com per exemple portes, finestres, etc., es pretén que siguin els usuaris 
o usuàries del servei  els qui trenquin l’objecte per separar els materials. El Síndic 
creu que si volem que la gent participi en el reciclatge, no pot ser que tinguin que manipular ells 
les deixalles, sinó que n’hi hauria d’haver prou amb l’entrega d’aquestes als punts indicats per 
l’Ajuntament. S’ha sol·licitat informe  sobre els fets objecte de la queixa, i en especial: si s’han re-
but queixes d’aquest tipus per part d’altres usuaris, si l’Ajuntament té coneixement d’aquests fets, 
si posarà en coneixement del Servei afectat les al·legacions que manifesten dites persones, si el 
personal que atén els Serveis sempre és el mateix, si donarà resposta -per escrit- als denunciants,  
contestant les seves manifestacions. A més s’ha obert expedient d’ofici 2017SDGR00101, en rela-
ció a aquest assumpte –. 

ACUMULACIÓ DE BROSSA.- Expedient 2017SDGR00003. Hem rebut la queixa denunciant 
l’incivisme de la gent que acumula gran quantitat de brossa, semblant la zona un abocador in-
controlat, sense que es vinguin a retirar dites deixalles durant dies.  De la mateixa forma es queixa 
de l’estat en que es troben els contenidors per falta de manteniment i neteja, amb presència de 
rosegadors. Hem sol·licitat informe sobre els fets objecte de la queixa. I en especial, sobre la fre-
qüència en que es recull cada fracció, a freqüència en que es netegen els contenidors,  així com la 
freqüència que es neteja aquesta zona, i si s’ha fet alguna actuació de sanejament i desratització 
de l’emplaçament.

CONTENIDOR ESCOMBRARIES.-  A l’expedient 2017SDGR00106, hem recollit la queixa  per les 
molèsties en relació a la disposició d’uns contenidors de residus a la façana del seu domicili i a 
menys d’un metre de la porta d’accés a la vivenda i de la finestra de ventilació de la planta baixa.  
Hem sol·licitat informe sobre els fets objecte de la queixa, i en especial, la normativa aplicable; i en 
segon lloc, que se’ns informi de la viabilitat d’un canvi d’ubicació dels mateixos
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4.3 ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC
En les ciutats compactes i diverses del Mediterrani l’espai públic és molt més que un espai inters-
ticial entre edificis. Més enllà de la mobilitat, a l’espai públic hi conviuen intensament moltes altres 
activitats d’oci, de mercat i de festa i és el lloc de trobada, de convivència o de conflicte entre per-
sones i grups de totes les edats i procedències. També és a l’espai públic on es manifesta el grau 
de cohesió social dels nostres pobles, barris i ciutats i està sotmès a tensions intrínseques a la seva 
funció, les quals requereixen negociació contínua, tolerància i respecte.

La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, recull que cal apostar per un es-
pai públic que estigui al servei de totes les persones que l’utilitzen i que respongui a les necessitats 
i expectatives de col·lectius diferents.

L’Ajuntament té atribucions plenes en l’ús i manteniment de la via pública.

A continuació es reprodueix alguns expedients il·lustratius. 

CANALITZACIONS.- A l’expedient 2017SDGR00004, es queixaven dels danys i perjudicis causats 
per una mala connexió de la xarxa de clavegueram. Manifestaven que la companyia elèctrica i 
l’Ajuntament no van actuar diligentment i això els ha causat  uns perjudicis econòmics importants. 
Es va estimar la reclamació, dons l’Ajuntament no ha estat diligent, en la seva obligació de vigilàn-
cia, per tant hi hauria una “culpa in vigilando”, ja que  en compliment de l’Ordenança Municipal de 
Cales, Rases i Canalitzacions, com recull el seu art. 2  “Qualsevol obra a que fa referència l’article 
primer d’aquesta Ordenança estarà sotmesa a l’obtenció prèvia de la llicència o autorització muni-
cipal d’obra i d’ocupació o si escau, permís d’urgència, i  atès que, des de Infraestructura Urbana 
s’informa que no consten en els registres d l’Ajuntament cap llicència concedida en aquest carrer 
des de l’any 2007.   El Síndic va recomanar,  en primer lloc, que un responsable municipal es po-
sés en contacte de forma directe amb l’afectat a fi de donar les explicacions necessàries de l’error 
produït,  i en segon lloc, que s’augmentés el control de les obres que s’efectuen al carrer, a fi que 
no es torni a repetir un cas com el que ens ocupa, en que es fan obres sense la preceptiva llicència 
municipal, que ha de garantir la correcta disposició de les infraestructures i serveis. 

També hem rebut la queixa per una CONNEXIÓ de CLAVEGUERAM (2016SDGR00066), pels pro-
blemes que li provocava la fossa sèptica i el tubs de desguàs de l’immoble del costat,  que passen 
per la seva propietat, que s’ha resolt en tràmit després de l’actuació del Síndic.

TITULARITAT ESPAI.- Resolució de l’expedient 2016SDGR00001, per una denúncia pel presump-
te ús privatiu que s’està donant a un  passatge. No ha existit greuge, atès què a l’informe del Depar-
tament d’Urbanisme, es recull que el referit terreny no és de titularitat municipal. És d’un privat. 
El Síndic no pot intervenir quan son conflictes entre particulars que no impliquin 
l’Administració municipal. Per tant, aquesta queixa no té cabuda en les seves competències, 
és tracta d’un tema a resoldre entre els particulars. Tot i això he recomanat que es comprovin totes 
i cada una de les actuacions constructives efectuades en l’indret: murs, escales, font, escultures, 
parterres, fanal, badem, obres que alteren el terreny i la caiguda del barranc, etc.,  i en cas de 
no ser legals, per haver-se realitzat sense la preceptiva llicència o no ajustant-se a la mateixa, es 
requereixi al propietari, com obliga la llei, (tot i no ser l’autor  material de les obres),  a la seva lega-
lització o  restauració de la realitat alterada. I obrir expedient sancionador al causant de les obres, 
tenint en compte que la seva actuació és reiterativa, tot i saber que no s’ajusta a la legalitat.       

MOBILITAT.- Uns ciutadans van presentar unes queixes, (2016SDGR00024 – 2016SDGR00022), 
en que com a propietaris d’un garatge, es veuen afectats quan els nens i nenes surten o entren,  
d’una escola al mateix carrer, els veïns no poden entrar i sortir de l’immoble, ja que hi ha vehicles 
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aparcats que impedeixen l’entrada als habitatges i a l’accés del pàrquing per vianants. Al seu dia 
van manifestar que havien denunciat la problemàtica en nombroses ocasions a l’Ajuntament però 
el problema persistia. S’ha resolt amb greuge. L’ordenança municipal de circulació de vianants 
i vehicles estableix en el seu article 48 que l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via 
pública constitueix un ús comú especial de béns de domini públic, i està subjecte a llicèn-
cia municipal, fet que compleixen els afectats, que també han abonat la taxa corresponent. Així 
mateix, l’ordenança de circulació en l’article 26 i en el 28 estableix la prohibició de la parada i 
l’estacionament de vehicles davant dels guals. Es va recomanar a l’ajuntament de Sabadell 
que de forma immediata busqués una solució a la problemàtica que es denunciava i per tant que 
s’agilitzés el Pla municipal; i en segon lloc, que mentre aquesta solució no arribi, que hi hagués la 
suficient presència policial a la zona per dissuadir als infractors, i si s’incompleix la normativa per 
part dels conductors que els agents sancionin degudament als infractors.

MOLESTIES PER POLS.-  Expedient  2016SDGR00114. Han  denunciat les molèsties que els pro-
voca l’ús d’un solar, perquè es genera molta pols. Segons manifesten, van posar en coneixement 
de l’Ajuntament la problemàtica, però el problema persistia.  El Síndic va  estimar la queixa.    

L’apartat 2 de l’article 25 de la Llei 7/1985 disposa que qualsevol municipi exercirà en tot cas com-
petències, en els termes de la legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes, en matèria de pa-
vimentació de vies públiques. Per tant, es desprèn que el dret dels veïns ï veïnes d’aquest municipi 
a obtenir una adequada pavimentació dels seus carrers és correlatiu a l’obligació de l’Ajuntament 
de prestar aquest servei mínim. És obligació legal directament exigible pels reclamants i això, na-
turalment, sense perjudici del cost que suposi. Per altra banda, els Ajuntaments tenen reconeguda 
la potestat d’organització, que fa referència al conjunt dels poders que li han estat atribuïts per a 
l’ordenació dels mitjans personals, materials i reals que se li encomanen a fi d’aconseguir una millor 
prestació dels serveis públics; i que, igualment, té reconeguda potestat discrecional en alguns as-
pectes, o la possibilitat de triar una entre diverses alternatives, basant-se en criteris (d’oportunitat o 
conveniència) que la llei no predetermina sinó que deixa a la seva pròpia decisió. No obstant això, 
l’escassetat de mitjans econòmics no pot ser una justificació total perquè no es 
procedeixi a asfaltar l’esmentat solar, per la qual cosa s’hauria d’haver inclòs en la partida 
pressupostària, el crèdit corresponent, abans d’haver-se inclòs altres conceptes pressupostaris 
destinats a cobrir serveis que no són mínims ni obligatoris o a atendre activitats no necessàries. Per 
això he recomanat a l’Ajuntament,  atenent a les consideracions exposades, que d’acord amb les 
prioritats establertes per a l’arranjament de les vies públiques, es procedeixi a millorar les del solar 
que hi ha a aquest indret, asfaltant l’esmentat solar tal i com sol·liciten els veïns, i en compliment de 
l’obligació d’atendre els serveis mínims municipals.

PAS DE VIANANTS.-  Expedient  2017SDGR00077. Un ciutadà manifesta que no ha rebut respos-
ta als suggeriments fets en diverses ocasions mitjançant comunicacions a l’Ajuntament, sobre la 
manca de passos de vianants en una determinada zona de la ciutat, i de la excessiva velocitat dels 
vehicles que circulen per aquest indret. Ha estat resolt en tràmit,  ja que posteriorment al trasllat pel 
Síndic a l’Ajuntament d’aquesta qüestió, des del consistori se’ns ha respost que  s’han senyalitzat 
dos passos de vianants, a la confluència dels carrers referenciats. Atesa la prioritat en habilitar un 
pas senyalitzat, s’ha materialitzat aquests dos passos de vianants i posteriorment s’adaptaran les 
voreres per a persones amb mobilitat reduïda. Pel que fa a l’excessiva velocitat que assoleixen els 
vehicles en aquesta via, comentar que actualment la velocitat dels dos carrils està limitada a 30 
Km/h. I que la implantació dels nous passos hauria de reforçar la pacificació del trànsit d’aquets 
dos carrers.”
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APARCAMENT PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA.- (2017SDFR00088) Hem rebut la queixa 
d’una ciutadana, que  va sol·licitar una plaça d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda,  
per a la seva mare, i encara no havia  rebut resposta. El Síndic va considerar que hi havia greuge, 
ja que no s’havia respectat el dret d’obtenir resposta en els terminis legalment es-
tablerts per part de l’Administració, i vist l’informe emès per l’Ajuntament que diu: “Atesa la 
manca de recursos ens trobem amb problemes per poder atendre adequadament diversos àmbits 
dels serveis entre els que es troben les peticions vinculades a places d’aparcament per persones 
amb mobilitat reduïda. Atès que es prioritzen les actuacions de seguretat i ordenació de la via 
pública, considera que no pot ser excusa la situació econòmica per aquesta privació de drets i 
recomana, que es procedeixi sense més demora a la concessió de la reserva de la plaça per a 
persones amb mobilitat reduïda degudament demanada.

ENLLUMENAT PÚBLIC.- Expedient 2017SDGR00096. Un ciutadà ha presentat una queixa adduint 
que es va queixar a l’Ajuntament de la deficient il·luminació d’un carrer i li han contestat que des-
prés de fer un estudi luminotècnic, es troba dins dels paràmetres que preveu la normativa. Ell no 
està conforme, ja que les medicions s’han fet respecte la llum que arriba a la calçada, i el que es 
demana és que no hi ha prou llum a les zones de vianants (voreres), ja que els fanals no enfoquen 
correctament i aquesta llum es veu minvada pels arbres i mobiliari urbà existent. Per això el que es 
demanava es que es modifiqui aquesta il·luminació, amb una de més eficient com la posada a la 
Rambla, que sí té en compte els elements que disminueixen la intensitat en la zona de vianants. He 
sol·licitat informe  sobre la Auditoria del 2012, sobre el contingut de l’estudi luminotècnic fet recen-
tment,  que es faci un nou estudi de la il·luminació, però de la zona per on transiten els vianants, si 
s’han rebut més queixes, i copia complerta de l’expedient.

SENYAL PARADA TAXI.- S’ha obert expedient  2017SDGR00097, per la queixa d’un ciutadà, al 
que no han contestat la seva consulta, ha donat el tràmit per tancat sense acceptar la seva petició 
de retirada de les senyals de parada de taxi, que estan duplicades i perjudiquen el seu establi-
ment. He sol·licitat informe  sobre els fets objecte de la queixa,  i en especial, si ha rebut queixa per 
escrit del ciutadà,  si s’ha contestat a la instància de forma personal, i en cas contrari els motius. En 
quan al fons de l’assumpte, si està prevista moure  la parada de taxi, atès que l’estació dels FGC a 
la que donava servei ha estat tancada, i en cas contrari la possibilitat de posar les senyals de forma 
que no perjudiquin el negoci
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INCOMPLIMENT DE TERMINIS
De l’èmfasi legal posat en l’obligació administrativa de resoldre expressament les sol·licituds ciuta-
danes cal deduir-ne que quan l’Administració la incompleix, i no les resol, o no ho fa dins del termini 
legalment establert, actua de forma irregular, cometent una mala praxi administrativa. Tant és 
així que l’incompliment del deure de resolució expressa en termini “donarà lloc a l’exigència de 
responsabilitat disciplinària”.

En aspectes concrets, és rellevant que només una mínima part de les peticions d’informació sobre 
els fets objectes de la queixa o reclamació fetes pel Síndic, compleixen el termini que recull l’article 
14 del Reglament del Síndic Municipal de Greuges, que és d’un mes.

També la majoria de consultes i queixes sobre llicències urbanístiques, tenen a veure amb 
l’incompliment reiterat i de forma clara dels terminis que la Llei d’Urbanisme imposa per a cada 
tipus d’elles, (majors, menors, ús i ocupació, comunicats...). Aquests problemes dificulten als pro-
pietaris l’exercici del seu dret a edificar, i suposen uns greus perjudicis econòmics als agents 
implicats (constructors, personal operatiu, tècnics...).

En aquest àmbit  eminentment tècnic, cal que per fer efectiu el dret d’informació, l’Ajuntament presti 
un servei urbanístic d’atenció a les consultes urbanístiques que doni resposta escrita a les peticions 
que les persones formulin per escrit. La resposta a les consultes urbanístiques ha de ser suficient, 
clara i entenedora, i cal que el termini de res¬posta sigui raonable, ja que en la actualitat, la ciutada-
nia ha d’esperar sovint  per ser atès, períodes que superen els terminis de resolució dels expedients.

Una altre conseqüència de l’incompliment de terminis, és la caducitat dels expedients oberts, com 
els de disciplina urbanística, o de molèsties per sorolls i problemes de convivència, en que hi ha 
queixes que es remunten a fets de molts anys enrere, i que s’han obert i tancat per caducitat en 
varies ocasions, i fan que la persona afectada, tingui una sensació de desemparament, i que no és 
un bon indicador d’una bona administració. 

SILENCI ADMINISTRATIU
Ve derivat del punt anterior (Incompliments de termini), i de la falta de resolució, per evitar que 
aquesta mala praxi perjudiqui les persones que no obtenen resposta expressa a les seves 
sol·licituds amb una incertesa potencialment indefinida, és que la llei ha previst la institució del 
silenci administratiu.

La manifestació més representativa del principi d’eficàcia al qual han de moderar la seva actuació 
les administracions públiques, és l’obligació de resoldre. 

Formulada des de la vessant de la ciutadania, l’obligació de resoldre forma part del dret a una 
bona administració, i que inclou el dret a obtenir una resolució expressa i que sigui notificada dins 
del temps establert legalment.

Hi ha multitud de queixes i reclamacions que no vénen pel contingut de la petició o consulta, ja que 
l’Ajuntament ni tan sols li ha donat resposta, ha omès el seu deure legal de resoldre. Pretendre que 
la ciutadania conegui el significat d’aquest “silenci” en relació al que demana, no s’adequa al que 
s’espera d’una bona administració. 

Això ha passat en diversitat de temes com:  Responsabilitat Patrimonial, sancions, emissió de certi-
ficats, peticions d’informació, etc., i en bona part, aquest silenci es converteix en una disfunció que 
no beneficia a la persona peticionaria, com en el cas de la petició d’una subvenció, o de demandes 
d’aclariments de tràmits.
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SERVEIS FUNERARIS / CEMENTIRI
Sense voluntat de repetir el ja recollit en les meves recomanacions de l’any 2016, sobre el tema del 
terminis de les concessions funeràries, tot i que ha estat motiu de consulta aquest any per multitud 
de ciutadans i ciutadanes, reiterar que la interpretació municipal va en contra dels drets de la ciu-
tadania, sense tenir en compte la jurisprudència aplicable i obligant als afectats a exigir per la via 
judicial els seus drets.

Per altra banda, les cartes enviades per la concessionària considero són poc aclaridores i amb 
informació insuficient, i resto a la espera de la resposta a la petició d’informació feta al respecte a 
l’Ajuntament.

Sense voluntat de repetir el ja recollit en les meves recomanacions de l’any 2016, sobre el tema del 
terminis de les concessions funeràries, tot i que ha estat motiu de consulta aquest any per multitud 
de ciutadans i ciutadanes, reiterar que la interpretació municipal va en contra dels drets de la ciu-
tadania, sense tenir en compte la jurisprudència aplicable i obligant als afectats a exigir per la via 
judicial els seus drets.

Per altra banda, les cartes enviades per la concessionària considero que són poc aclaridores i amb 
informació insuficient, i restàvem a la espera de la resposta a la petició d’informació feta al respecte 
a l’Ajuntament, que ha arribat tancat el període inclòs en aquesta memòria.

També considero  que l’Ajuntament de Sabadell  tot i que actua emparat pel reglament municipal 
de cementiris, no compleix els paràmetres d’una bona administració, en els casos de robatoris 
i actes vandàlics, ja que és competència municipal la vigilància del recinte de l’equipament del 
cementiri municipal, i del gestor del servei, la conservació, manteniment i neteja de les edificacions 
i de les instal·lacions de l’equipament de cementiri i els fets demostren que han estat defectuoses 
i insuficients les funcions de vigilància i el control d’accessos al recinte, sense que pugui servir 
d’excusa que “les dimensions del Cementiri i les nombroses entrades al recinte dificulten el control 
de l’entrada i sortida de persones”.

Per això és contrari a la equitat, que s’exigeixi el manteniment del bon estat físic de les sepultures 
al titular del dret funerari, així com fer-se càrrec dels danys causats pels actes vandàlics o robatoris 
que es produeixin sobre aquelles, quan no s’ha complert amb la vigilància i control. 

I atès que entre les clàusules del contracte de concessió està la signatura d’una pòlissa d’assegurança, 
considero que aquesta hauria de incloure els actes de robatori i vandàlics.
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CONVIVÈNCIA / CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
La inclusió dels dos conceptes en una sola reflexió es deguda a que solen estar molt relacionats.

En ambdós casos els bens jurídics afectats son el dret a la intimitat i inviolabilitat del domicili, 
el dret a la protecció de la salut i el dret a un medi ambient adequat.

Son drets àmpliament recollits legislativament, (Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans 
a la Ciutat, la Constitució, ....). i protegits tant per el Tribunal Europeu dels Drets Humans, com per 
el Tribunal Constitucional.

També coincideixen en que les actuacions d’inspecció i control corresponents per tal de compro-
var la veracitat dels fets corresponen a la policia municipal, i altres tècnics municipals.

Són un dels supòsits amb més queixes rebudes, tant per activitats com bars, fàbriques, etc. com 
per relacions veïnals o esdeveniments lúdics.

La major part, són per la manca de intervenció de l’Ajuntament, o per actuacions massa dilatades 
i no prou contundents, que provoquen indefensió als perjudicats.

Es necessari que s’actuï convincentment, amb seguiment del procediments legals establerts, en el 
terminis legals, ja que sovint expedients oberts s’han de tancar per caducitat. I cal emprar tots els 
mitjans possibles, incloent els expedients sancionadors, que poques vegades arriben a bon port. 
L’Ajuntament ha d’anar contra l’acció productora del dany amb mesures dirigides a impedir la seva 
continuïtat (precinte, clausura, execució subsidiària).  

Com a mostra, un expedient per les molèsties produïdes per la utilització il·legal d’uns horts, amb 
problemàtica des de l’any 2006, i amb diversos incendis que han posat en perill la integritat de 
persones i bens.

O un altra en que una ciutadana es queixa dels sorolls i molèsties provinents d’un bar, que 
l’Ajuntament ens confirma que actua sense llicència. O el local , del que varis veïns i veïnes es 
lamenten per les molèsties que causen les persones que hi ha al voltant, i quan s’organitzen festes 
en el mateix local, o fora d’ell, com les batucades, dinars populars...

Inclús ciutadans i ciutadanes que han rebut insults i amenaces a la seva pròpia llar pel fet de de-
nunciar les actituds violentes i incíviques dels seus veïns.
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ZONA BLAVA
Assumpte recurrent des de fa molts anys. 

Tot i que l’Ajuntament ha avançat en donar facilitats a la ciutadania, per exemple amb la implementa-
ció de  l’APP “El Parking”, encara queden punts per resoldre i millorar.

Es tractaria d’implementar un sistema diferent, que no suposi una obligació de tenir mòbil, aquesta 
ha de ser una opció més, però que la ciutadania pugui acreditar per altres mitjans el pagament, i 
modificar l’actual sistema recollit a l’Ordenança, per la que el simple error humà de tancar la porta 
del vehicle i que aquest quedi girat, o que el tiquet llisqui fins la part fosca del vidre, duu inequívoca-
ment a la sanció, ja que el propi sistema no permet garantir els drets de la ciutadania, a causa dels 
defectes intrínsecs del mateix.

El punt de partida caldria que fos l’Objectiu de la zona blava: ”promou la rotació dels vehicles 
estacionats i facilita l’accés a les zones comercials i de serveis al màxim nombre de persones. Així 
mateix, en disminuir el trànsit d’agitació que busca lloc per estacionar, ajuda a millorar les condicions 
del trànsit.”. 

Per aquest motiu, s’ha de tenir en compte que quan algú presenta un tiquet de la zona blava, supo-
sar que no és seu, què és fraudulent, s’oposa a la presumpció d’innocència i la prova en contra 
d’aquesta valoració  esdevé pràcticament impossible o diabòlica.

De la mateixa forma, seria bo, una actitud més empàtica amb el col·lectiu de persones amb mobilitat 
reduïda que sovint són sancionats tot i tenir la tarja acreditativa per una suposada falta de visibilitat. 

Finalment, continua sense donar-se solució al problemes de pagament amb tarja de crèdit,  fora dels 
horaris de limitació d’estacionament en zona blava. Si una persona arribà al vespre, passades les 20 
hores, i vol aparcar fins a les 10 del matí, no li serà possible abonar l’import corresponent  per mitjà 
de la tarja de crèdit, essent un fet totalment discriminatori, atès que no existeix cap obligació legal 
de disposar de diners en efectiu.

PLUSVÀLUA
Tema important per les modificacions jurisprudencials esdevingudes recentment.

El Tribunal Constitucional ha declarat que els contribuents no tenen que pagar l’ impost per la 
venda de les seves propietats si no han obtingut un benefici econòmic amb l’operació.

Haurem d’esperar quina és la resposta de l’Ajuntament a aquets casos, que desitgem sigui favora-
ble als interessos dels seus habitants.

De moment, a part de les consultes que se’ns han fet al respecte, estem esperant informe referent 
a un expedient obert aquest any.
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HABITATGE
Dret cabdal per a la ciutadania. Les mancances en el seu gaudiment, ja sigui per falta del mateix, 
o de les seves condicions bàsiques, com recull la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Hu-
mans a la Ciutat en el seu article 16: “habitatge digne, segur i salubre”, provoquen  distorsions en 
la resta de drets de les persones, i fa que sigui necessari  que les autoritats vetllin per l’existència 
d’una oferta adient d’habitatge i d’equipaments.

La situació econòmica dels últims anys, ha fet que aquest sigui un problema molt important, en que 
es troben implicades totes les administracions i no només la municipal.

En el cas de l’administració local, des de diferents vessants:

Com a administració més propera, cal que és tingui mecanismes per poder respondre a situacions 
d’emergència, amb menys burocràcia i més sensibilitat. Com el cas d’una família amb dos fills me-
nors, amb una ordre executiva de desnonament, que va vindre a l’oficina del Síndic desesperada.

El problema de l’habitatge és bàsic. A Sabadell es disposa d’habitatges públics per al Fons 
d’Habitatges d’Emergència Social (HES) destinats a persones o famílies en situació de vulnera-
bilitat social que tenen necessitat d’habitatge i que no tenen possibilitat d’accés ni als del mercat 
privat ni als de promocions públiques. 

Però  l’ocupació no legítima d’un pis públic, suposa dependre de que la comissió de treball de la 
Mesa, valori que existeix una situació justificada per aquesta ocupació, i així poder tenir accés a 
aquest fons d’habitatge. En cas contrari continuaran sense poder optar als mateixos.  

També tot i que l’Ajuntament ha manifestat reiteradament que no procedirà al desnonament, de 
persones en situació de vulnerabilitat que ocupen pisos públics, quan VIMUSA inicia el procés de 
desnonament i arriba la sentencia judicial, l’únic que impedeix que es faci efectiu és la intercessió  
dels  serveis socials, la qual valorem molt positivament, però considerem que no és la forma ade-
quada. El Síndic entén que caldria que VIMUSA informés per escrit, que tot i rebre les cartes d’avís 
dels jutjats, aquestes no es faran efectives, 

Tan mateix, aquestes persones es veuen sense possibilitat d’accedir a uns subministres que són 
totalment necessaris perquè l’habitatge es pugui considerar digne i salubre. Caldrà estudiar meca-
nismes que facin possible l’exercici d’aquests drets per persones en situació de vulnerabilitat, que 
no disposen del títol per habitar a  aquell habitatge. 

Ha d’apostar per promocions públiques, que facilitin accés a l’habitatge, ja sigui de lloguer o ven-
da. I pactar amb entitats privades les cessions de immobles infrautilitzats. 

Des d’acció social s’ha de tenir mes present els possibles problemes psicològics derivats de la 
tensió que pateixen les famílies al no poder fer-se càrrec dels pagaments dels seus habitatges, i 
s’haurien de preveure mesures per mitigar l’impacte emocional que la pèrdua forçada d’una llar i el 
desarrelament provoquen especialment en els menors.

Hi ha problemàtiques de la salut mental de la ciutat que es poden evitar, com els desnonaments, 
es poden aplicar estratègies per reduir al màxim el patiment de la nostra gent.
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ENLLUMENAT PÚBLIC
L’enllumenat públic és un servei que ha de prestar obligatòriament el municipi, que permet la visió 
nocturna mitjançant la il·luminació artificial. Té la finalitat de facilitar l’activitat de la ciutadania, donant-
li seguretat i confort a través de la implantació, manteniment, control i gestió de les instal·lacions 
necessàries.

A la vegada suposa un gran repte: optimitzar les despeses en l’explotació del servei millorant les 
instal·lacions, però donant un bon servei.

Les queixes rebudes al respecte son diverses, però incideixen en que la forma de fer  els mesura-
ments, no és la correcte ja que fan referencia a les calçades, i ho han de fer a zones de vianants, a 
les voreres, amb col·locació de dispositius eficients, que tinguin en compte les distorsions que provo-
quen el mobiliari urbà i els arbres.

ROSEGADORS
Problema recurrent, en que l’Ajuntament actua parant els focus oberts quan hi ha queixes, és a dir 
com un apaga-focs, però que suposen un impàs fins a una nova reclamació en els mateixos indrets 
i pels mateixos motius . Ja ho vaig recomanar en un dels expedients oberts: “que  posi en marxa 
mesures per solucionar definitivament el tema dels rosegadors, que és recurrent, si cal amb nous 
procediments i amb la redacció d’un pla d’actuació sistemàtic, que no depengui de queixes puntuals, 
ja que la presencia d’aquets animals comporta un perill per a la salut.



Pressupost 
2017





Síndic Municipal de Greuges de Sabadell Informe 2017 73

Pressupost 2017

 DESPESES

 

 Actualització i manteniment Web 783,48 €

 Quota Forum de Sindics locals de Catalunya 1.326,00 €

 Dia Internacional dels Drets Humans 302,00 €

 Indemnitzacions Sindic 10.200,00 €

 RESUM

  

 Total pressupost 2017 14.274,00 €

 Total aplicat al 2017 12.611,00 €

 Total no gastat 1.663,00 €





Annexes
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Annexe I. 
Quadre de legislació
SERVEIS A LES PERSONES

Atenció Social 

Carta Europea de Salvaguarda de Drets Humans a la Ciutat Art. 4, 12

Constitució Espanyola Art. 24, 41, 49

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia 
Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència 

Estatut d’Autonomia de Catalunya Art. 24, 30

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya 

Ordenança Fiscal de Sabadell 

Educació i Cultura 

Carta Europea de Salvaguarda de Drets Humans a la Ciutat Art. 3, 13, 15, 18

Constitució Espanyola Art. 27, 44, 46

Llei Orgànica, de 3 de maig, d’Educació 

Estatut d’Autonomia de Catalunya Art. 21, 22

Reglament regulador del Servei Públic de les Biblioteques 
Municipals de Sabadell 

Reglament que estableix les Normes d’Admissió de l’Alumnat 
a les Guarderies Públiques de Sabadell 

Reglament del Consell Escolar Municipal

 

Serveis Funeraris 

Decret de 24 de juny de 1955 pel qual s’aprova el text articulat 
de les Lleis de Bases de Règim Local, de 17 de juliol de 1945 
i de 3 de desembre de 1953 

Reglament de Contractació de les Corporacions Locals, Art. 10 
de 9 de gener de 1953 

Reglament de Béns de les Entitats Locals, de 27 de maig de 1955 

Reglament de Policia Sanitària i Mortuòria, de 22 de desembre de 1960 

Estatut d’autonomia de Catalunya Art. 20

Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
Patrimoni de les Entitats Locals 

Ordenança Fiscal de Sabadell 

Reglament del Cementiri Municipal de Sabadell
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Convivència 

Carta Europea de Salvaguarda de Drets Humans a la Ciutat Art. 1, 2, 4, 6, 9, 10

Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença, el Benestar i la 
Protecció dels Animals 

Ordenança Municipal Reguladora de la Neteja Pública i l’Estalvi d’Aigua 

Ordenança Municipal Reguladora del Soroll i les Vibracions 

Ordenança Municipal Reguladora del Procediment sobre Verificació 
de Vivendes Buides 

Reglament del Servei d’Alberg Municipal

 

Salut 

Carta Europea de Salvaguarda de Drets Humans a la Ciutat Art. 17

Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública 

Estatut d’Autonomia de Catalunya Art. 23

Llei 18/2009, de 28 d’octubre, de Salut Pública de Catalunya 

Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença, el Benestar i 
la Protecció dels Animals

 

Lleure i Esports 

Carta Europea de Salvaguarda de Drets Humans a la Ciutat       Art. 21

Ordenança Municipal Reguladora de la Intervenció Tècnica i 
Administrativa dels Usos i Activitats 

Reglament d’Ús de les Piscines Municipals  

Reglament per a la Concessió de Distincions Esportives a la Festa 
de l’Esport 

Policia 

Carta Europea de Salvaguarda de Drets Humans a la Ciutat       Art. 25, 26

Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat de Catalunya  
“Mossos d’Esquadra” 

Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies Locals de Catalunya 



Síndic Municipal de Greuges de Sabadell Informe 2017 79

Annexes

ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

Gestió Tributària 

Carta Europea de Salvaguarda de Drets Humans a la Ciutat    Art. 28

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text Art. 15, 19, 20, 57 
refós de la Llei d’Hisendes Locals 

Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel que s’aprova Art. 75, 76 
el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Moto 
i Seguretat Vial 

Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text Art. 40, 79 
refós de la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial 

Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a la adequació de normes Disposició Transitòria 2 
amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, 
de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior 

Ordenança Municipal de Circulació de Vianants i Vehicles de Art. 26, 28, 30, 40, 
l’Ajuntament de Sabadell 48, 53 

Ordenança Fiscal de Sabadell 

Reglament Regulador de la Venda no sedentaria als Encants Setmanals 
de Sabadell 

Procediment Administratiu 

Carta Europea de Salvaguarda de Drets Humans a la Ciutat Art. 11

Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea Art. 41

Constitució Espanyola Art. 24

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions Art. 42, 137 
públiques i del procediment administratiu comú 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Art. 21, 99, 100 
administracions públiques 

Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a la adequació de normes Disposició Transitòria 2 
amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, 
de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior 

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals 

Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell Art. 14
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URBANISME I HABITATGE

Immobles Abandonats 

Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans de la Ciutat Art. 16, 19

Constitució Espanyola Art. 47

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós Art. 197 
de la Llei d’Urbanisme 

Estatut d’Autonomia de Catalunya Art. 26

Ordenança Municipal Reguladora del Procediment Sobre Verificació 
d’Habitatges Buits

 

Disciplina Urbanística 

Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans de la Ciutat Art. 19

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’Urbanisme Art. 197

Estatut d’Autonomia de Catalunya Art. 26

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, 
de 25 de novembre, de promoció de l’accesibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques. 

Ordenança Municipal Reguladora de la Intervenció Tècnica 
i Administrativa dels Usos i les Activitats Art. 9.2

Ordenança municipal reguladora dels horts al terme municipal de Sabadell 

Ordenança Municipal Reguladora de l’Edificació 

Ordenança Municipal de Tramitació dels Expedients Urbanístics 
i d’Activitats
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Llicències 

Carta Europea de Salvaguarda de Drets Humans a la Ciutat    Art. 16, 19

Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a la adequació de normes Disposició Transitòria 2 
amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, 
de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior 

Ordenança Municipal de Tramitació dels Expedients Urbanístics 
i d’Activitats 

Contaminació Acústica, Calòrica i per Perfums i Olors 

Carta Europea de Salvaguarda de Drets Humans a la Ciutat Art. 18

Directiva 2002/49/CE 

Constitució Espanyola Art. 18, 43, 45, 47

Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll. 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós Art. 197 
de la Llei d’Urbanisme 

Estatut d’Autonomia de Catalunya Art. 26

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament Art. 7 
de la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica 

Ordenança Municipal Reguladora del Soroll i les Vibracions de Sabadell Art. 30, 31

ESPAI PÚBLIC

Circulació de Vehicles 

Carta Europea de Salvaguarda de Drets Humans a la Ciutat    Art. 20

Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text Art. 40 
refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial 

Ordenança Municipal de Circulació de Vianants i Vehicles Art. 26, 28, 42, 48

Ordenança Municipal d’Ocupació de les Vies i Espais Públics de Sabadell 

Residus i Neteja Viaria 

Carta Europea de Salvaguarda de Drets Humans a la Ciutat Art. 18

Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, de 7 de desembre 
de 2000 Art. 36

Ordenança Municipal de Cales, Rases i Canalitzacions Art. 2, 44, 47, 50

Ordenança Municipal d’Abocaments d’Aigües Residuals en la 
Xarxa Pública 

Reglament del Servei Municipal d’explotació, conservació i manteniment 
dels sistemes de sanejament d’aigües residuals urbanes de Sabadell 
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Annexe II. 
Contenciós Administratiu
Davant l’actitud de l’Ajuntament de Sabadell, de no acceptació de les recomanacions del Síndic 
de Greuges, que a més,   es troben  recolzades per reiterada jurisprudència, i que suposa que els 
ciutadans i ciutadanes hagin de defensar els seus drets en les instàncies judicials, adjuntem un 
breu escrit explicatiu del que això els hi podria comportar.  

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

Quan una persona pretén pretén actuar judicialment contra les disposicions de caràcter general i 
els actes expressos i presumptes de l’Administració Pública, cal que presenti un recurs contenciós-
administratiu en l’òrgan judicial que en sigui competent. 

Per a la interposició del recurs contenciós-administratiu cal actuar cuitosament i respectar els ter-
minis que dicta la llei en funció de l’acte que es vulgui recórrer. Aquests són:

- Actes expressos. Per a aquests actes el termini per a interposar recurs contenciós-adminis-
tratiu és de dos mesos des del dia de la publicació o notificació d’aquests.

- Actes presumptes. Es dona en casos de silenci administratiu i contra aquests es pot pre-
sentar un recurs contenciós-administratiu en els sis mesos posteriors al dia següent en què 
s’entengui produït el silenci. Tot i així, segons la Sentència del TC, de 10 d’abril de 2014, 
no hi ha cap termini quan el silenci administratiu desestima el dret de petició d’un ciutadà 
reconegut en l’art. 29 de la Constitució. 

Segons l’art. 23 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, es determina que davant 
dels òrgans judicials unipersonals, l’interessat haurà d’estar representat com a mínim per un ad-
vocat, i la figura del procurador serà facultativa. Per altra banda, quan es presenti el recurs en un 
òrgan judicial col·legiat, la figura del procurador serà també obligatòria.

Els honoraris de l’advocat depenen totalment d’ell, tot i així se’n pot fer una estimació aproximada 
segons el preu de mercat. Per exemple, el cost dels serveis d’un advocat en un judici contenciós-
administratiu ordinari per responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública on es reclamen 
17.000 €, en el lletrat de primera instància l’advocat podria cobrar aproximadament 1.200 € i en la 
execució oscil·laria entre 600 € i 1.200 € en funció de si existeix o no oposició.

El cost total, aproximat, d’un procediment judicial de reclamació de l’ impost pagat per plusvàlues 
ve sortint per quelcom més de 2.200 euros. Al cost de contractar procurador y advocat s’afegeix el 
del servei d’un taxador independent.

Segons es  recull als Criteris orientadors en matèria d’honoraris de l’ICAB, parteix d’un import de 
900 euros per judicis de fins a 3.000 euros.

Respecte a les taxes del judici en via contenciosa-administrativa, aquestes es van declarar incons-
titucionals i nul·les en la Sentència del TC 140/2016, de 21 de juliol. Vegeu també les Sentències 
del TC 227/2016, de 22 de desembre; 47/2017, de 27 d’abril; 55/2017, d’11 de maig; i 92/2017, de 
6 de juliol.

Si es perd, el Jutge pot imposar les costes del procés. L’ import del honoraris d’Advocat te un límit: 
la tercera part de la quantia del procés (les pretensions inestimables es valoren a aquets  efectes 
en 18.000 €; art. 394.3 LEC), límit que no opera quan l’òrgan  judicial declara la temeritat del litigant 
condemnat en costes.
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Annexe III. 
Dia dels Drets Humans 2017
José Chamizo, defensor del Poble Andalús de 1996 a 2013, 
protagonista del Dia Mundial dels Drets Humans impulsat per el Síndic de Sabadell

Com ja és tradicional, el Síndic municipal de Greuges de Sabadell va organitzar 
l’acte principal de la celebració del Dia Mundial dels Drets Humans a la ciutat

Amb el títol “Els Drets socials i de proximitat també són Drets Hu-
mans”, el Síndic municipal de Greuges de Sabadell va organitzar, un 
any més, l’acte central del Dia Mundial dels Drets Humans a la ciutat 
de Sabadell. Enguany, l’activista i defensor del Poble Andalús en el 
període 1996-2013, José Chamizo, va ser l’encarregat de pronunciar 
una ponència centrada en exposar la vulneració sistemàtica de drets 
que pateix la ciutadania a casa nostra. La ponència, moderada per 
Josep Masip, president de Creu Roja Sabadell, va tenir lloc dilluns 11 
de desembre de 2017 a les 19 hores a la Casa Duran.

“No ens n’adonem, però cada dia es vulneren Drets a casa nostra”, 
afirmava el Síndic Josep Escartín. “Aquella multa de parquímetre injus-
ta que no ens volen treure malgrat presentar el comprovant de paga-

ment; quan l’Administració no contesta els nostres escrits; quan envia al Contenciós Administratiu a 
veïns i veïnes tot i sabent que no es poden permetre econòmica-
ment el procediment; quan els espais públics no estan adaptats 
a persones amb discapacitat, quan mirem cap a una altra banda 
davant la violència...”, afegia. “Els Drets no només es vulneren a 
països llunyans, sinó també als nostres carrers”. 

Un record per a les dones
víctimes de violència masclista

Aquest any, l’acte commemoratiu del Dia Mundial dels Drets Hu-
mans a Sabadell va tenir un especial record per a les dones víc-
times de violència masclista o feminicidi, “una clara vulneració 
dels Drets humans més elementals”, a parer del Síndic Escartín. 
Per això, al vestíbul de la Casa Duran, es van instal·lar 47 parells de sabates de dona, que simbolit-
zaven les 47 dones mortes aquest 2017 a l’Estat. Abans de començar el propi acte commemoratiu, 
José Chamizo, Josep Escartín i l’alcalde Maties Serracant van retre un petit homenatge al costat de 
la instal·lació temporal. “És increïble que en ple 2017 encara haguem de plorar per dones mortes a 

mans de salvatges”, considerava 
el Síndic. “Viure a favor dels Drets 
Humans és, també, dir no als 
acudits masclistes. Petits gestos 
que podem fer tots i totes i que 
també afavoreixen un món millor”.
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Annexe IV. 
Manifest Síndics Locals
El 27 de setembre de 2017 els Defensors Locals de Catalunya sotasignants van condemnar 
qualsevol acció que pugui impedir els drets de la ciutadania i van manifestar públicament 
que seguiran treballant per garantir-los. Els Sindics/ques respecten la pluralitat social però 
van voler expressar la importància que tenen els drets aconseguits amb molts esforços per 
aquelles persones que ens han precedit. 

Els sotasignats, Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, des de la nostra 
funció de garants dels drets humans als nostres municipis, i a la vista dels greus fets que s’estan 
produint en moltes de les nostres poblacions que clarament pertorben els drets i les llibertats de 
la ciutadania,

Manifestem:

El nostre rebuig cap a qualsevol tipus d’acció clarament contrària als drets fonamentals recollits 
constitucionalment i estatutària, i que pugui ser antagònica al que recullen els tractats internacio-
nals ratificats pel propi Estat espanyol, com ho són la Declaració Universal dels Drets Humans de 
1948 i el Conveni Europeu de Drets Humans.

És per això que la crida a declarar de càrrecs electes, així com la retenció de Treballadors públics 
i privats, creiem que no afavoreixen en absolut al diàleg.

Considerem que aquestes mesures posen en perill, directament, les llibertats d’expressió i 
d’informació, quan resulta que aquests drets són les bases que han de sostenir qualsevol model 
polític democràtic, això sense entrar a valorar que tota acció judicial, així com qualsevol acció en-
caminada a combatre fets delictius, ha d’estar inspirada pel principi de proporcionalitat, tal i com 
queda recollit en l’art. 5è del Estatuto

Orgánico del Ministerio Fiscal.

La defensa dels drets és la funció més bàsica que compartim els Síndics, les Síndiques, els Defen-
sors i les Defensores locals de Catalunya; per tant, condemnem qualsevol acció que pugui impedir 
l’exercici ple d’aquests drets, i manifestem públicament que seguirem treballant per garantir-los.

Respectem la pluralitat social, però volem expressar la importància que tenen els drets aconseguits 
amb molts esforços per aquelles persones que ens han precedit.

Manel Pou – Defensor del ciutadà d’Arenys de Mar
Mercè Balasch – Defensora del vilatà/vilatana d’Argentona
Armand Soler – Sindic Defensor de Badalona
Ma Assumpció Vila – Síndica de greuges de Barcelona
Joan Martínez – Sindic municipal de greuges de Gavà
Ramon Llorente – Defensor de la ciutadania de Girona
Rosa Ma Sánchez – Síndica de greuges d’Igualada
Lluís Martinez Camps – Síndic Personer de Mollet del Vallès
Angel Rubio – Sindic municipal de greuges de La Seu d’Urgell
Milagros Calleja – Síndica de greuges de Rubí
Josep Escartin – Síndic municipal de greuges de Sabadell
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Montserrat Canadell – Defensora del ciutadà de Salt
Jaume Clavell – Síndic de greuges de Sant Cugat del Vallès
Josep Rius – Síndic municipal de greuges de Sant Feliu de Guíxols
Júlia Latorre – Síndica municipal de greuges de Sant Feliu de Llobregat
Carlos Villagrasa – Defensor de la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet
Ma Gloria Valeri – Síndica municipal de Greuges de Vilafranca del Penedès
Carles Dalmau – ExSíndic municipal de greuges de Sant Boi de Llobregat
Montse Moreno – Ex Sindica municipal de greuges de Vilanova del Vallès
Fernando Oteros – ExDefensor de la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet
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Annexe V. 
Carta Europea de Salvaguarda dels 
Drets Humans de la Ciutat
Dirigida als homes i dones de la ciutat.

Per què, al llindar del segle XXI, una Carta Europea dels Drets Humans a la Ciutat? La Declaració 
de Drets Humans (1948) és universal. No ha estat reforçada i completada per molts altres compro-
misos que insistien en la protecció de determinats drets de diferent abast?. La Convenció Europea 
(1950) ofereix el que anomenem una garantia jurisdiccional. I tanmateix existeixen nombrosos drets 
que encara no són “efectius” i els ciutadans tenen moltes dificultats per orientar-se en el laberint 
dels procediments administratius i jurídics.

Com garantir millor? Com actuar millor? Com assegurar millor les condicions públiques per a la 
felicitat privada de cadascú?

Aquí sorgeix la Ciutat.

Perquè, arreu on els habitants de les àrees rurals prossegueixen el seu camí cap a les ciutats i on 
aquestes acullen un gran nombre de ciutadans i ciutadanes de pas, però també i sobretot, estran-
gers que cerquen la llibertat, el treball i l’intercanvi de coneixements, la ciutat ha esdevingut el futur 
de l’ésser humà.

La ciutat és, avui, l’espai de totes les trobades i, per tant, de totes les possibilitats. També és el te-
rreny de totes les contradiccions i de tots els perills: en l’espai urbà de fronteres incertes apareixen 
totes les discriminacions arrelades a l’atur, la pobresa, el menyspreu de les diferències culturals, 
mentre que, alhora, s’esbossen i es multipliquen pràctiques cíviques i socials de solidaritat.

La vida a la ciutat també ens imposa actualment l’obligació de precisar millor determinats drets,ja 
que hi vivim, hi busquem feina, ens hi desplacem. També ens imposa el reconeixement de nous 
drets: el respecte del medi ambient, la garantia d’una alimentació sana, de la tranquil·litat, de les 
possibilitats d’intercanvi i lleure, etc.

Per fi, davant la crisi que arrasa la democràcia delegada en l’àmbit dels Estats nacionals i la in-
quietud que provoquen les burocràcies europees, la ciutat apareix com el recurs a un nou espai 
polític i social.

És aquí on s’obren les condicions per a una democràcia de proximitat. Se’ns presenta l’ocasió per-
què tots els ciutadans i ciutadanes participin en la ciutadania: una ciutadania de la ciutat. Si cada 
dret definit pertany a cadascú, cada ciutadà, lliure i solidari, ha de garantir-lo als altres.

El compromís que adoptem aquí s’adreça a les dones i als homes del nostre temps. No pretén ser 
exhaustiu i el seu abast dependrà de com els habitants de la ciutat el facin seu. Es presenta com 
un marc de resposta a les expectatives dels ciutadans i ciutadanes, que les ciutats escenifiquen i 
revelen alhora. Aquesta Carta se situarà per a ells, com també per a aquelles persones que els go-
vernen, al nivell de la subsidiarietat que és el de la ciutat, conjunt de puntsde suport per reivindicar 
els seus drets, reconèixer eventuals violacions i donar-hi fi.

Aquests punts de suport s’ofereixen com tantes altres oportunitats per superar les dificultats i con-
ciliar les lògiques, de vegades contradictòries, implantades en la vida mateixa de la ciutat.

Una voluntat: integrar el lligam social, de forma durable, dins l’espai públic.

Un principi: la igualtat.

Un objectiu: l’augment de la consciència política de tots els seus habitants.

Les ciutats sotasignades:
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Reconeixent que la Declaració Universal de Drets Humans, el Pacte Internacional de Drets Civils 
i Polítics, el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, el Conveni per ala Salva-
guarda dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals, la Carta Social Europea i elsaltres instru-
ments internacionals per a la protecció dels drets humans s’apliquen als habitantsde les ciutats 
com a qualsevol altra persona;

Recordant que els drets humans són universals, indivisibles i interdependents, que tots els poders 
públics són responsables de la seva garantia, però que el seu reconeixement i els mecanismes que 
en permeten l’execució encara són insuficients, sobretot pel que fa als dretssocials, econòmics i 
culturals;

Convençudes que la bona administració de les ciutats exigeix el respecte i la garantia dels drets 
humans per a tots els habitants de les ciutats sense cap exclusió en la promoció delsvalors de 
cohesió i protecció dels més vulnerables;

Convençudes per aquestes raons de la necessitat de l’existència d’una Carta Europea de Drets 
Humans a la Ciutat que proclami amb solemnitat i claredat les llibertats públiques i els drets fo-
namentals reconeguts als habitants de les ciutats i el compromís de les autoritats municipals de 
garantir-los en el respecte de les competències i dels poders que detenten legalment segons els 
termes de les seves legislacions nacionals respectives;

Inspirades en els valors de respecte de la dignitat de l’ésser humà, de la democràcia local i deldret 
a una existència que permeti millorar el benestar i la qualitat de vida de tothom.

Assumint els termes de la Carta Europea d’Autonomia Local, segons els quals cal fer l’administració 
municipal més eficaç i més propera del ciutadà, i seguint les recomanacions del Compromís de 
Barcelona, signat el 17 d’octubre de 1998 per les ciutats que van participar a la Conferència Euro-
pea Ciutats pels Drets Humans, de millorar l’espai públic col·lectiu per a tots els ciutadans i ciuta-
danes sense distinció de cap tipus;

Han decidit de comú acord assumir els compromisos següents:

PART I. DISPOSICIONS GENERALS

Art. I - DRET A LA CIUTAT

1. La ciutat és espai col·lectiu que pertany a tots els seus habitants que tenen dret a trobar-hi les 
condicions per la seva realització política, social i ecològica, cosa que comporta assumir també 
deures de solidaritat.

2. Les autoritats municipals fomenten, amb tots els mitjans de què disposen, el respecte de la dig-
nitat de tots i la qualitat de vida dels seus habitants.

Art. II - PRINCIPI D’IGUALTAT DE DRETS I DE NO-DISCRIMINACIÓ

1. Els drets enunciats en aquesta Carta són reconeguts a totes les persones que viuen a les ciutats 
signatàries, independentment de la seva nacionalitat.

2. Aquests drets són garantits per les autoritats municipals, sense cap discriminació per color, edat, 
sexe o opció sexual, llengua, religió, opinió política, origen nacional o social o nivell d’ingressos.
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Art. III - DRET A LA LLIBERTAT CULTURAL, LINGÜÍSTICA I RELIGIOSA

1. Es reconeix el dret dels ciutadans i ciutadanes a exercir i desenvolupar la llibertat cultural.

2. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el dret a exercir la seva llibertat lingüística i religiosa. Les 
autoritats municipals, en col·laboració amb les altres administracions, fan tot allò necessari per tal 
que els infants de grups lingüístics minoritaris puguin estudiar la llengua materna.

3. La llibertat de consciència i de religió individual i col·lectiva queda garantida per les autoritats-
municipals a tots els ciutadans i ciutadanes. En el marc de la legislació nacional, les autoritats 
municipals duen a terme totes les accions necessàries per garantir aquest dret i vetllen per evitar 
la creació de guetos.

4. En el respecte del laïcisme, les ciutats afavoreixen la tolerància mútua entre creients i no creients, 
com també entre les diferents religions.

5. Les autoritats municipals conreen la història de la seva població i respecten la memòria dels 
difunts, tot assegurant el respecte i la dignitat dels cementiris.

Art. IV - PROTECCIÓ DELS COL.LECTIUS I CIUTADANS MÉS VULNERABLES

1. Els col·lectius i ciutadans i ciutadanes més vulnerables tenen dret a gaudir de mesures especí-
fiques de protecció.

2. Les persones discapacitades gaudeixen d’una assistència municipal particular. Se’ls han 
d’adaptar els habitatges, els llocs de treball i de lleure. Els transports públics han de ser accessi-
bles a tothom.

3. Les ciutats signatàries adopten polítiques actives de recolzament a la població més vulnerable, 
garantint a cada persona el dret a la ciutadania.

4. Les ciutats prenen totes les mesures indispensables per tal de facilitar la integració de tots els 
ciutadans i ciutadanes sigui quina sigui la causa de la seva vulnerabilitat, i evitar els assentaments 
de caràcter excloent.

Art. V - DEURE DE SOLIDARITAT

1. La comunitat local està unida per un deure de solidaritat recíproca. Les autoritats locals hi parti-
cipen i fomenten el desenvolupament i la qualitat dels serveis públics.

2. Les autoritats municipals afavoreixen la creació de xarxes i associacions de solidaritat entre ciu-
tadans i ciutadanes, i controlaran la bona execució dels deures públics.

Art. VI - COOPERACIÓ MUNICIPAL INTERNACIONAL

1. Les ciutats fomenten el coneixement mutu dels pobles i les seves cultures.

2. Les ciutats signatàries es comprometen a cooperar amb les col·lectivitats locals dels països en 
vies de desenvolupament en els àmbits de l’equipament urbà, la protecció del medi ambient, la 
salut, l’educació i la cultura, i a implicar-hi el major nombre possible de ciutadans i ciutadanes.

3. Les ciutats inciten en particular els actors econòmics a participar en programes de cooperació 
per tal d’associar-hi tota la població i desenvolupar un sentiment de solidaritat i de plena igualtat 
entre els pobles, que vagi més enllà de les fronteres urbanes i nacionals
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Art. VII - PRINCIPI DE SUBSIDIARIETAT

1. Les ciutats fomenten el coneixement mutu dels pobles i les seves cultures.

2. Les ciutats signatàries es comprometen a cooperar amb les col·lectivitats locals dels països en 
vies de desenvolupament en els àmbits de l’equipament urbà, la protecció del medi ambient, la 
salut, l’educació i la cultura, i a implicar-hi el major nombre possible de ciutadans i ciutadanes.

3. Les ciutats inciten en particular els actors econòmics a participar en programes de cooperació 
per tal d’associar-hi tota la població i desenvolupar un sentiment de solidaritat i de plena igualtat 
entre els pobles, que vagi més enllà de les fronteres urbanes i nacionals.

PART II. DRETS CIVILS I POLÍTICS DE LA CIUTADANIA LOCAL

Art. VIII - DRET A LA PARTICIPACIÓ POLÍTICA

1. Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret de participar en la vida política local mitjançant l’elecció 
lliure i democràtica dels representants locals.

2. Les ciutats signatàries fomenten l’ampliació del dret de sufragi actiu i passiu en l’àmbit municipal 
a tots els ciutadans i ciutadanes majors d’edat no nacionals, després d’un període de dos anys de 
residència a la ciutat.

3. Al marge de les eleccions periòdiques que estan destinades a renovar les instàncies municipals, 
es fomenta la participació democràtica. A aquest efecte, els ciutadans i ciutadanes i les seves asso-
ciacions poden accedir als debats públics, interpel·lar les autoritats municipals pel que fa als reptes 
que afecten l’interès de la col·lectivitat local i expressar les seves opinions, o bé de manera directa 
mitjançant un “referèndum municipal”, o bé a través de les reunions públiques i l’acció popular.

4. Les ciutats, per tal de salvaguardar el principi de transparència i en conformitat a les disposicions 
legislatives dels diferents països, organitzen el sistema de govern i l’estructura administrativa de ma-
nera que faci efectiva la responsabilitat dels representants electes envers els ciutadans i ciutadanes, 
així com també la responsabilitat de l’administració municipal envers els òrgans de govern.

Art. IX - DRET D’ASSOCIACIÓ, DE REUNIÓ I MANIFESTACIÓ

1. Els drets d’associació, de reunió i manifestació es garanteixen a tothom a les ciutats.

2. Les administracions locals fomenten la vida associativa com a expressió de la ciutadania, en el 
respecte de la seva autonomia.

3. La ciutat ofereix espais públics per a l’organització de reunions obertes i trobades informals. 
Garanteix el lliure accés de tothom a aquests espais en el respecte de les normes.
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Art. X - PROTECCIÓ DE LA VIDA PRIVADA I FAMILIAR

1. La ciutat protegeix el dret a la vida privada i familiar i reconeix que el respecte a les famílies, en 
la diversitat de les seves formes actuals, és un element essencial de la democràcia local.

2. La família, des de la seva formació i sense intervenció en la seva vida interna, gaudeix de la 
protecció de les autoritats municipals i de facilitats, en particular en l’àmbit de l’habitatge. Les fa-
mílies més desafavorides disposen doncs d’ajuts financers, com també d’estructures i serveis per 
a l’assistència a la infància i la vellesa.

3. Les autoritats municipals desenvolupen polítiques actives per vetllar per la integritat física dels 
membres de les famílies i encoratgen la desaparició dels maltractaments en el seu si.

4. En el marc del respecte de la llibertat d’elecció en l’àmbit educatiu, religiós, cultural i polític, les 
autoritats locals adopten totes les mesures necessàries per protegir la infància i la joventut i afavorir 
l’educació sobre les bases de la democràcia, la tolerància i la possibilitat de plena participació en 
la vida de la ciutat.

5. Les autoritats locals creen les condicions adients a fi de que els infants puguin gaudir de la seva 
infantesa.

Art. XI - DRET A LA INFORMACIÓ

1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a ser informats de tot allò que pertoca a la vida social, 
econòmica, cultural i administrativa local. Els únics límits són el respecte de la vida privada de les 
persones i la protecció de la infància i la joventut.

2. Les autoritats municipals ofereixen els mitjans perquè la circulació d’informació que afecti la po-
blació sigui accessible, eficaç i transparent. A aquest efecte, desenvolupen l’aprenentatge de les 
tecnologies informàtiques, el seu accés i la seva actualització periòdica.

PART III. DRETS ECONÒMICS, SOCIALS, CULTURALS
I AMBIENTALS DE PROXIMITAT

Art. XII - DRET GENERAL ALS SERVEIS PÚBLICS DE PROTECCIÓ SOCIAL

1. Les ciutats signatàries consideren les polítiques socials com a part central de les polítiques de 
protecció dels Drets Humans i es comprometen a garantir-los en el marc de les seves competències.

2. Es reconeix el dret dels ciutadans i ciutadanes a accedir lliurement als serveis municipals 
d’interès general. Amb aquesta finalitat, les ciutats signatàries s’oposen a la comercialització dels 
serveis personals d’ajuda social i vetllen perquè existeixin uns serveis essencials de qualitat a 
preus acceptables en altres sectors dels serveis públics.

3. Les ciutats signatàries es comprometen a desenvolupar polítiques socials especialment destina-
des als més desfavorits, com a forma de rebuig a l’exclusió i en la recerca de la dignitat humana i 
de la igualtat.
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Art. XIII - DRET A L’EDUCACIÓ

1. Els ciutadans i ciutadanes de la ciutat gaudeixen del dret a l’educació. Les autoritats municipals 
faciliten l’accés a l’educació elemental dels infants i els joves en edat escolar.

Encoratgen la formació de les persones adultes, en un marc de proximitat i respecte dels valors 
democràtics.

2. Les ciutats contribueixen a la posta en disposició de tothom dels espais i centres escolars, edu-
catius i culturals, en un context multicultural i de cohesió social.

3. Les autoritats municipals contribueixen a augmentar el nivell de ciutadania mitjançant pedago-
gies educatives, en particular pel que fa a la lluita contra el sexisme, el racisme, la xenofòbia i la 
discriminació, tot implantant principis de convivència i hospitalitat.

Art. XIV - DRET AL TREBALL

1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a exercir activitats remunerades, mitjançant un lloc de tre-
ball digne que garanteixi la seva qualitat de vida.

2. Les autoritats municipals, en la mesura de les seves possibilitats, contribueixen a assolir la plena 
ocupació. Per tal de fer efectiu el dret al treball, les ciutats signatàries afavoreixen el punt d’equilibri 
entre l’oferta i la demanda d’ocupació i encoratgen l’actualització i la requalificació dels treballa-
dors mitjançant la formació continuada. Desenvolupen accions accessibles a les persones a l’atur.

3. Les ciutats signatàries es comprometen a no firmar cap contracte municipal sense introduirhi 
una clàusula que rebutgi el treball il·legal, tant si es tracta de treballadors nacionals com estran-
gers, de persones en situació tant regular com irregular en relació amb les lleis nacionals, com 
també clàusules que rebutgin el treball dels infants.

4. Les autoritats municipals desenvolupen, en col·laboració amb les altres institucions públiques i 
les empreses, mecanismes per garantir la igualtat de tots i totes davant el treball, per impedir qual-
sevol tipus de discriminació per motius de nacionalitat, sexe, opció sexual, edat o discapacitació, 
pel que fa al salari, les condicions de treball, al dret de participació, a la promoció professional i a 
la protecció contra l’acomiadament. Les autoritats municipals encoratgen la igualtat en l’accés de 
les dones al treball mitjançant la creació de llars d’infants i d’altres mesures, i la igualtat en l’accés 
de les persones discapacitades, mitjançant la creació dels equipaments adients.

5. Les autoritats municipals afavoreixen la creació de llocs de treball protegits per a les persones que 
han de tornar a inserir-se dins la vida professional. En particular, les autoritats municipals encoratgen 
la creació de llocs de treball relacionats amb els nous jaciments d’ocupació i les activitats que tenen 
un benefici social: serveis a les persones, medi ambient, prevenció social i educació per a adults.

Art. XV - DRET A LA CULTURA

1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a la cultura en totes les seves expressions, manifestacions 
i modalitats.

2. Les autoritats locals, en cooperació amb les associacions culturals i el sector privat, encoratgen 
el desenvolupament de la vida cultural urbana en el respecte de la diversitat. Es posen a la dis-
posició dels ciutadans i ciutadanes espais públics adients per a les activitats culturals i socials en 
condicions d’igualtat per a tothom.
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Art. XVI - DRET A L’HABITATGE

1. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a un habitatge digne, segur i salubre.

2. Les autoritats municipals vetllen per l’existència d’una oferta adient d’habitatge i d’equipaments 
de barri per a tots els ciutadans i ciutadanes, sense distinció deguda al nivell d’ingressos. Aquests 
equipaments han de disposar d’estructures d’acolliment per als sense sostre que puguin garantir 
la seva seguretat i dignitat, com també d’estructures per a les dones víctimes de violència, en par-
ticular de violència domèstica, de maltractaments, i per a les que intenten fugir de la prostitució.

3. Les autoritats municipals garanteixen el dret dels nòmades a residir en la ciutat en condicions 
compatibles amb la dignitat humana.

Art. XVII - DRET A LA SALUT

1. Les autoritats municipals afavoreixen l’accés en igualtat de tots els ciutadans i ciutadanes, a 
l’atenció i prevenció sanitària.

2. Les ciutats signatàries, per mitjà d’accions en l’àmbit econòmic, cultural, social i urbanístic contri-
bueixen de manera global a promoure la salut de tots els seus habitants amb la seva participació activa

Art. XVIII - DRET AL MEDI AMBIENT

1. Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret a un medi ambient sa que cerqui la compatibilitat entre 
desenvolupament econòmic i equilibri ambiental.

2. Amb aquesta finalitat, les autoritats municipals adopten, sobre la base del principi de precau-
ció, polítiques de prevenció de la contaminació (incloent-hi la contaminació acústica), d’estalvi de 
l’energia, de gestió, de reciclatge, reutilització i recuperació dels residus; amplien i protegeixen els 
espais verds de les ciutats.

3. Les autoritats municipals executen totes les accions necessàries per tal que els ciutadans i ciuta-
danes apreciïn, sense degradar-lo, el paisatge que envolta i configura la ciutat i, per tal que siguin 
consultats sobre les modificacions que el puguin alterar.

4. Les autoritats municipals desenvolupen una educació específicament orientada envers el res-
pecte de la natura, en particular per als infants.

Art. XIX - DRET A UN URBANISME HARMONIÓS I SOSTENIBLE

1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a un desenvolupament urbanístic ordenat que garanteixi 
una relació harmoniosa entre l’hàbitat, els serveis públics, els equipaments, els espais verds i les 
estructures destinades als usos col·lectius.

2. Les autoritats municipals duen a terme, amb la participació dels ciutadans i ciutadanes, una 
planificació i una gestió urbanes que assoleixin l’equilibri entre l’urbanisme i el medi ambient.

3. En aquest marc, es comprometen a respectar el patrimoni natural, històric, arquitectònic, cultural 
i artístic de les ciutats i a promoure la rehabilitació i la reutilització del patrimoni construït, per tal de 
reduir les necessitats pel que fa a les noves construccions i al seu impacte en el territori.
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Art. XX - DRET A LA CIRCULACIÓ I LA TRANQUIL·LITAT A LA CIUTAT

1. Les autoritats locals reconeixen el dret dels ciutadans i ciutadanes a tenir mitjans de transport 
compatibles amb la tranquil·litat a la ciutat. A aquest efecte, afavoreixen transports públics acces-
sibles a tothom segons un pla de desplaçaments urbans i interurbans. Controlen el tràfic automo-
bilístic i garanteixen la seva fluïdesa tot respectant el medi ambient.

2. El municipi controla rigorosament l’emissió de sorolls i vibracions de tot tipus. Defineix les àrees 
completament reservades, o reservades en determinats moments, als vianants i encoratja l’ús dels 
vehicles no contaminants.

3. Les ciutats signatàries es comprometen a assignar els recursos necessaris per fer efectius 
aquests drets i, si s’escau, recorren a formes de col·laboració econòmica entre entitats públiques, 
empreses privades i la societat civil.

Art. XXI - DRET AL LLEURE

1. Els governs locals reconeixen el dret dels ciutadans i ciutadanes a disposar de temps lliure.

2. Les autoritats locals garanteixen l’existència d’espais lúdics de qualitat oberts a tots els infants 
sense discriminació.

3. Les autoritats municipals faciliten la participació activa en l’esport i fan possible que les 
instal·lacions necessàries per la pràctica esportiva estiguin a la disposició de tots els ciutadans i 
ciutadanes.

4. Les autoritats municipals encoratgen un turisme sostenible i vetllen per l’equilibri entre l’activitat 
turística de la ciutat, i el benestar social i ambiental dels ciutadans i ciutadanes.

Art. XXII - DRETS DELS CONSUMIDORS

Les ciutats vetllen, en els límits de les seves competències, per la protecció dels consumidors. A 
aquest efecte, i pel que fa als productes alimentaris, garanteixen o fan garantir el control dels pesos 
i les mesures, de la qualitat, la composició dels productes i l’exactitud de les informacions, com 
també les dates de caducitat dels aliments.

PART IV. ELS DRETS RELATIUS A L’ADMINISTRACIÓ 
DEMOCRÀTICA LOCAL

Art. XXIII - EFICÀCIA DELS SERVEIS PÚBLICS

1. Les autoritats locals garanteixen l’eficàcia dels serveis públics i la seva adaptació a les necessi-
tats dels usuaris vetllant per evitar qualsevol situació de discriminació o d’abús.

2. Les administracions locals es dotaran d’instruments per a l’avaluació de la seva acció municipal 
i tindran en compte els resultats d’aquesta avaluació.
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Art. XXIV - PRINCIPI DE TRANSPARÈNCIA

1. Les ciutats signatàries garanteixen la transparència de l’activitat administrativa. Els ciutadansi 
ciutadanes han de poder conèixer els seus drets i obligacions polítiques i administratives mit-
jançant la publicitat que es fa de les normes municipals, que han de ser comprensibles i actualit-
zades de forma periòdica.

2. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a disposar d’una còpia dels actes administratius de 
l’administració local que els afecten, llevat dels casos en què existeixen obstacles d’interès públic 
o en relació amb el dret a la vida privada de terceres persones.

3. L’obligació de transparència, publicitat, imparcialitat i no-discriminació de l’acció dels poders 
municipals s’aplica a:
- la conclusió dels contractes municipals arran de l’aplicació d’una gestió rigorosa de la despesa 
municipal;
- la selecció de funcionaris, empleats i treballadors municipals en el marc dels principis de mèrit i 
competència.

4. Les autoritats locals garanteixen la transparència i el control rigorós de l’ús dels fons públics.

PART V. MECANISMES DE GARANTIA 
DELS DRETS HUMANS DE PROXIMITAT

Art. XXV - ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA LOCAL

1. Les ciutats desenvolupen polítiques de millora de l’accés dels ciutadans i ciutadanes al Dret i la 
Justícia.

2. Les ciutats signatàries afavoreixen la solució extrajudicial dels conflictes civils, penals, admi-
nistratius i laborals, mitjançant la implantació de mecanismes públics de conciliació, transacció, 
mediació i arbitratge.

3. Si s’escau, la justícia municipal, exercida pels jutges de pau independents -homes de bé-, ele-
gits pels ciutadans i ciutadanes o pels governs locals, té la competència per resoldre en equitat 
els conflictes que oposen els ciutadans i ciutadanes i l’administració municipal i que presenten 
caràcter de recurs.

Art. XXVI - POLICIA DE PROXIMITAT

Les ciutats signatàries fomenten el desenvolupament de cossos de policia de proximitat altament 
qualificats, amb missions “d’agents de seguretat i convivència”. Aquests agents apliquen políti-
ques preventives contra els delictes i actuen com una policia d’educació cívica.

Art. XXVII - MECANISMES DE PREVENCIÓ

1. Les ciutats signatàries implanten en el seu territori mecanismes preventius:
- mediadors socials o de barri, en particular a les àrees més vulnerables;
- Ombudsman municipal o defensor del poble com a institució independent i imparcial.

2. Per tal de facilitar l’exercici dels drets inclosos en aquesta Carta i sotmetre al control de la po-
blació l’estat de la seva concreció, cada ciutat signatària crea una comissió d’alerta constituïda per 
ciutadans i ciutadanes que s’encarregarà de l’avaluació de l’aplicació de la Carta.
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Art. XXVIII - MECANISMES FISCALS I PRESSUPOSTARIS

1. Les ciutats signatàries es comprometen a establir els seus pressupostos de manera que les pre-
visions dels ingressos i les despeses puguin fer efectius els drets enunciats en aquesta Carta. Po-
den implantar a aquest efecte un sistema de “pressupost participatiu”. La comunitat de ciutadans 
i ciutadanes, organitzada en assemblees de barris o sectors o fins i tot en associacions, podrà 
d’aquesta manera expressar la seva opinió sobre el finançament de les mesures necessàries per 
a la realització d’aquests drets.

2. Les ciutats signatàries es comprometen, en nom del respecte de la igualtat de tots els ciutadans 
i ciutadanes davant les càrregues públiques, a no permetre que els àmbits o activitats de la seva 
competència escapin a la legalitat en matèria social, fiscal, ambiental o de qualsevol altre ordre; i 
actuen de manera que les àrees d’excepció a la legalitat desapareguin allà on existeixen.

DISPOSICIÓ FINAL

Valor Jurídic de la carta i mecanismes d’aplicació

1. Un cop adoptada, la Carta romandrà oberta a la signatura individualitzada de totes les ciutats 
que s’adhereixin a aquest compromís.

2. Les ciutats signatàries incorporen dins l’ordenament local els principis i les normes, com també 
els mecanismes de garantia, establerts en aquesta Carta i en fan menció explícita en els fonaments 
jurídics dels actes municipals.

3. Les ciutats signatàries reconeixen el caràcter de dret imperatiu general dels drets enunciats 
en aquesta Carta i es comprometen a rebutjar o denunciar qualsevol acte jurídic, en particular 
qualsevol contracte municipal, les conseqüències del qual serien un obstacle per al compliment 
dels drets reconeguts o serien contràries a la seva realització, i a actuar de manera que els altres 
subjectes de dret reconeguin així el valor jurídic superior d’aquests drets.

4. Les ciutats signatàries es comprometen a reconèixer aquesta Carta mitjançant la menció ex-
pressa a totes les seves ordenances municipals, com a primera regla jurídica vinculant de la ciutat.

5. Les ciutats signatàries es comprometen a crear una comissió encarregada d’establir cada dos 
anys una avaluació de l’aplicació dels drets reconeguts per la Carta i a fer-la pública.

6. La Reunió de la Conferència Ciutats pels Drets Humans, constituïda com a assemblea plenària 
de les ciutats signatàries, decidirà implantar un mecanisme de seguiment adient per tal de verificar 
la recepció i acompliment d’aquesta Carta per les ciutats signatàries
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DISPOSICIONS ADICIONALS

PRIMERA

legislacions nacionals permetin la participació dels ciutadans i ciutadanes residents no nacionals 
en les eleccions municipals, en el sentit expressat a l’Article VIII.2 d’aquesta Carta.

SEGONA

Per tal de permetre el control jurisdiccional dels drets continguts d’aquesta Carta, les ciutats signa-
tàries es comprometen a demanar als seus Estats i a la Unió Europea que completin les declara-
cions constitucionals de Drets Humans o la Convenció Europea de Drets Humans.

TERCERA

Les ciutats signatàries elaboraran i executaran Programes Agenda 21, en aplicació dels acords 
adoptats a la Conferència de l’ONU sobre Medi ambient i Desenvolupament, que es va celebrar a 
Rio de Janeiro l’any 1992.

QUARTA

En cas de conflicte armat, les ciutats signatàries vetllaran pel manteniment del govern de la muni-
cipalitat, en el respecte dels drets proclamats en aquesta Carta.

CINQUENA

La signatura del representant de la ciutat present el divuit de maig de 2000 a Saint-Denis està sub-
jecta a la seva ratificació pel Ple Municipal, que podrà establir les reserves al text del articulat que 
consideri adequades.

Fet a la ciutat de Saint-Denis, a 18 de maig de 2000
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Annexe V. 
El dret a l’habitatge
UNA REFLEXIÓ DES DE LES SINDICATURES LOCALS

Un dret, una necessitat

Un dels objectius del Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores de Catalunya (Fòrum 
SD) és elaborar documents i material de treball per facilitar la tasca de les sindicatures. La com-
plexa realitat que aborda la institució del síndic local obliga a una formació permanent amb un ob-
jectiu clar: fer més eficient la tasca de defensa dels drets de proximitat. Una de les problemàtiques 
recurrents, especialment des que va esclatar la ‘bombolla immobiliària’, està relacionada amb el 
Dret a l’Habitatge. Gaudir de sostre és un element essencial per poder encarar el futur i d’aquí que 
les reclamacions i les propostes per garantir aquest dret formin part del nucli dur del treball de les 
sindicatures.

La presentació d’aquest informe té una doble vessant. La primera, que sigui una eina útil per identi-
ficar la realitat que gira a l’entorn de l’habitatge, a la defensa d’un dret essencial i del marc normatiu 
que té per objectiu garantir-lo. En aquest sentit, és rellevant que en la tasca per identificar el marc 
legal hi tingui un paper rellevant la participació en el redactat de l’equip de professors i experts del
ClinHab, adscrits a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. La segona vessant està 
relacionada amb la voluntat del Fòrum SD de ser un actor en la recerca de solucions a una proble-
màtica rellevant i canviant. Els síndics i defensors locals hem acumulat suficient experiència i co-
neixement, des que al 1990 va ser creada la primera sindicatura a Lleida, per posar-les a disposició 
d’aquelles entitats i Administracions que treballen en la defensa dels drets de proximitat.

L’informe no pretén ser un punt i final. És senzillament una aportació, modesta, però amb voluntat de 
continuïtat de cara a preservar el Dret a l’Habitatge i la dignitat de les persones. Dos objectius sufi-
cientment importants i que per sí mateixos ja justifiquen la tasca dels defensors i defensores locals.

Joan Barrera

President del Fòrum de Síndics, Síndiques,
Defensors i Defensores Locals de Catalunya
Síndic de Greuges de Cornellà
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RESUM EXECUTIU
El Dret a un Habitatge digne i el paper dels municipis

L’habitatge és una necessitat bàsica de tot ésser humà per poder gaudir d’una vida digna, tal i com 
ho estableixen els tractats internacionals des de la Declaració Universal dels Drets Humans, que 
va ser la primera en reconèixer el dret a un habitatge digne, l’any 1948. La Carta Europea de Sal-
vaguarda dels Drets Humans a la Ciutat també estableix que “tots els ciutadans i ciutadanes tenen 
dret a un habitatge digne, segur i salubre, i les autoritats municipals han de vetllar per l’existència 
d’una oferta adient d’habitatge i d’equipaments de barri per a tots els ciutadans i ciutadanes, sense 
distinció deguda al nivell d’ingressos”.

La Constitució Espanyola insisteix que “els poders públics han de promoure les condicions neces-
sàries i establir les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret, i han de regular la utilització 
del sòl d’acord amb l’interès general per tal d’impedir-ne l’especulació.”

Tot i això, la realitat social es manifesta ben allunyada de les declaracions programàtiques. En els 
darrers anys han augmentat les dificultats de la gent per accedir a un habitatge digne a causa de 
la crisi econòmica i l’augment dels preus del lloguer i la venda. Aquesta circumstància, basada en 
un model econòmic centrat en la construcció i l’especulació, ha incrementat l’import de compra al 
voltant del 300 per cent en els últims deu anys. Una situació que ha sobrepassat amb escreix el 
que es considera socialment acceptable.

En aquest escenari, aquests darrers anys hem viscut el fracàs de les polítiques públiques 
d’habitatge. Durant els anys de bonança econòmica les Administracions no han prioritzat la funció 
social de l’habitatge i molts ajuntaments han

afrontat el tema prioritzant els aspectes lucratius del sector immobiliari. L’Ajuntament de Barcelona, 
per exemple, ha venut una part important del seu escàs sòl a promotors privats i les promocions 
s’han centrat, bàsicament, en habitatges de venda.

Les competències pròpies dels ajuntaments són l’establiment d’un pla propi d’habitatge, així com 
la promoció i gestió del parc d’habitatge públic. Els ens municipals tenen la competència de la 
promoció i gestió dels habitatges amb protecció oficial, segons la normativa de règim local. Avui en 
dia, i degut a la crisi econòmica i social, les Administracions locals, infradotades de recursos, són 
les que reben en primera instància l’impacte social de les problemàtiques en matèria d’habitatge, 
donat que són les més properes a la ciutadania.

Durant el període 2005-2008, la Síndica de Greuges de Barcelona, per exemple ha anat rebent 
queixes relacionades amb problemes en aquest àmbit, principalment en relacióamb la dificultat 
d’accés a un habitatge a causa dels elevadíssims preus, fora de l’abast de la majoria de ciutadans 
i, sobretot, dels que tenen rendes més baixes. S’ha posat també en evidència la insuficiència dels 
de promoció pública, tant de lloguer com de propietat, amb una llarga llista d’espera, així com 
la manca d’habitatges d’inclusió social. Una constant dels dos darrers anys ha estat la impossi-
bilitat de moltes persones de mantenir o renovar el contracte de lloguer a causa dels preus que 
demanaven els propietaris. Un altre dels problemes d’alguns llogaters amb rendes baixes ha estat 
l’assetjament que manifesten haver patit com a conseqüència d’una manca de conservació dels 
edificis o, fins i tot, de l’infrahabitatge.

L’ús turístic d’alguns pisos ha estat, també, l’origen de queixes per molèsties diverses i constants.

Sense perdre de vista que la política d’habitatge requereix del compromís actiu de l’Estat i la Gene-
ralitat de Catalunya, tal i com estipulen els articles 47 de la Constitució i 26 de l’Estatut d’Autonomia, 
s’hauria de dotar als municipis de més recursos i instruments legals per poder exercir de finestra 
única a l’hora de garantir aquest dret.
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Per una banda, cal un esforç més gran dels ajuntaments per augmentar substancialment l’oferta 
d’habitatge de lloguer amb protecció oficial i les ajudes existents de forma que es faciliti l’accés 
a una llar a les persones i famílies amb rendes més baixes. En aquesta oferta hi hauria d’haver un 
percentatge ampli d’habitatges reservats per a l’adjudicació en base a barems socials i econòmics.

Els ajuntaments també han de dotar el fons d’habitatge de lloguer social per emergències amb el 
nombre de llars suficients per poder cobrir totes les situacions reals degudament acreditades que 
es puguin produir. També caldria revisar el condicionament reglamentari per garantir l’atenció en el 
casos amb infants en risc, aplicant el principi legal de l’interès superior de l’infant sobre qualsevol 
altre interès legítim implicat.

D’altra banda, els ens municipals també han d’establir un programa conjunt amb els serveis socials 
per donar sortida als casos de risc d’exclusió social que, sense ser emergències pròpiament dites, 
requereixen d’un suport socioeducatiu mitjançant els pisos d’inclusió en règim jurídic assistencial 
no sotmès a la Llei d’Arrendaments Urbans.

INFORME
L’aplicació de la Llei d’Arrendaments Urbans

La legislació sempre ha atorgat naturalesa civil a l’arrendament de finques urbanes, inclosos els 
habitatges protegits, siguin o no de patrimoni públic. No obstant això, els tribunals de justícia fixen 
alguns elements que conviden a superar aquest marc de relacions estrictament civils en matèria 
de lloguer social quan tenen per objecte habitatges protegits.

Qualsevol dubte sobre si resulta aplicable la Llei 29/1994, d’Arrendaments Urbans (LAU), per al 
cas dels habitatges públics, el resol l’article 4 del Reial Decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova 
el text refós sobre contractes del sector públic (TRCSP). En la seva lletra p) exclou expressament 
els contractes d’arrendament de béns immobles de la llei, remetent-se a la legislació patrimonial i 
atorgant-los, caràcter, en tot cas, privat.

“p) Els contractes de compravenda, donació, permuta, arrendament i altres negocis jurídics 
anàlegs sobre béns immobles (...) tindran sempre el caràcter de contractes privats i es regiran per 
la legislació patrimonial (...)”

Les comunitats autònomes remeten al règim civil sobre arrendament d’habitatges que preveu la 
LAU per regular el contingut i els efectes dels contractes d’arrendament social d’aquests habitat-
ges protegits (amb l’excepció de la renda, que es determina normativament). En relació amb això 
convé esmentar que la disposició addicional primera de la LAU admet establir un règim especial 
per als contractes de lloguer dels habitatges de promoció pública. Però aquesta possibilitat no 
ha estat desenvolupada per les comunitats autònomes competents en matèria d’habitatge i, com 
a conseqüència, resulta obligatori remetre’ns als continguts propis del lloguer d’habitatges amb 
caràcter general de la LAU, també en els contractes d’arrendament social que se subscriuen.

Ara bé, cal destacar algunes de les característiques pròpies dels contractes de lloguer social 
respecte a la resta dels contractes de lloguer general. Per exemple, no existeix la lliure voluntat 
de les parts ni en el preu, ni en l’objecte del contracte ni en les parts contractants (Administració i 
adjudicatari). Tots aquests elements vénen predeterminats i no són objecte de la llibertat contrac-
tual típica de l’ordre civil. Aquestes notes característiques apropen l’arrendament social més a una 
prestació d’un servei públic que a la subscripció d’un contracte merament civil.

La manca de desenvolupament per part de les comunitats autònomes de les possibilitats que els 
proporciona la LAU juntament amb les successives reformes d’aquesta llei, han fet que el marc 
jurídic estrictament civil hagi anat esdevenint inadequat per a l’arrendatari d’habitatges socials.
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El Tribunal Suprem reitera la necessitat que els contractes patrimonials de les Administracions del 
sector públic tinguin associades algunes característiques pròpies de la contractació administra-
tiva per “satisfer de forma directa o immediata una finalitat pública de l’específica competència 
d’aquella (...)”. Aquesta circumstància concorre en els contractes d’arrendament social perquè 
el lloguer social s’emmarca en el desenvolupament d’una competència pròpia de l’Administració 
pública en matèria d’habitatge; i perquè els contractes de lloguer social tenen, sense cap mena de 
dubte, una finalitat pública.

Així, la causa i finalitat d’aquests contractes la constitueix el desenvolupament d’una competència 
emmarcada en la política d’habitatge que vetlla per l’accés a l’habitatge d’aquells sectors socials 
econòmicament més desafavorits i exclosos del mercat residencial, definint-se així com un autèn-
tic servei econòmic d’interès general. En d’altres paraules, no només es tracta d’arrendataris sinó 
també d’administrats; és a dir, de receptors de la prestació d’un servei d’interès general.

També cal preguntar-nos què passa quan els habitatges públics, com a patrimoni privat de 
l’Administració, es venen a un tercer privat. Com afecta aquest fet als contractes de lloguer en 
vigor? Semblaria interessant que els arrendataris tinguessin almenys la condició d’interessats en 
aquesta relació contractual i que les normes de la LAU, reformada al 2013, segons les quals el 
comprador pot extingir el contracte d’arrendament, no siguin aplicables. I això, no només durant 
tres anys, sinó durant els cinc anys de contracte que sovint estableix l’Administració. Tot això, amb 
independència que l’arrendament estigui o no inscrit al Registre de la Propietat.

Per tant, el caràcter civil de les relacions d’arrendament pot venir acompanyat del dret administra-
tiu per poder assegurar la finalitat i causa d’interès públic de la provisió d’habitatges socials. En 
aquest sentit, una regulació legal o administrativa de caràcter general del règim dels habitatges 
socials de lloguer, dictada per les comunitats autònomes competents en matèria d’habitatge, com-
pliria la doble funció d’assegurar la finalitat pública en l’ús de d’aquest tipus d’habitatges socials al 
mateix temps que protegiria el consumidoradministrat en la relació contractual arrendatària.

Paral·lelament, s’observa la necessitat d’un nou posicionament de la política municipal d’habitatge 
sota la premissa de facilitar l’accés a l’habitatge, especialment als col·lectius més desafavorits. 
Les entitats locals haurien d’establir un paquet de mesures orientades a augmentar el parc públic 
d’habitatge de lloguer, aconseguir unes relacions arrendatàries més segures i estables per als seus 
arrendataris i elevar les garanties perquè el pagament de la renda mai sigui un esforç inassolible.

La necessitat de millorar la tècnica legislativa

Tot just el 2012 -uns cinc anys després de l’esclat de la crisi econòmica i financera, amb els co-
neguts efectes devastadors sobre les economies domèstiques- el legislador estatal va començar 
a prendre mesures per apaivagar les conseqüències de la impossibilitat de milers famílies per fer 
front a les quotes hipotecàries. Tot plegat en un context en què moltes persones ja havien perdut la 
seva llar de manera irrevocable i arrossegaven un deute residual que molt difícilment aconseguirien 
satisfer mai.

Aquestes mesures van incloure, entre altres de menor entitat, primer, l’aprovació de l’anomenat 
Codi de Bones Pràctiques (inicialment amb uns requisits d’accés tan restringits que el número 
de persones que s’hi podien acollir era insignificant); després, la moratòria de llançaments, una 
mesura tímida que no impedeix la pèrdua de l’habitatge i no satisfà a cap de les parts implicades; 
i, finalment, la introducció de l’anomenat benefici d’exoneració de deutes en el procediment con-
cursal, que representa costos per al deutor i s’emmarca en una legislació tècnicament complexa.
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Valorades aquestes disposicions en conjunt es pot afirmar:

1. Es caracteritzen per tenir àmbits d’aplicació de tall restrictiu, de manera que el benefici real per 
al col·lectiu de persones afectades és inferior al que hauria estat desitjable.

2. Els mecanismes de supervisió de la normativa aplicable a les entitats financeres són lents i, com 
en el cas de la reclamació al Banc d’Espanya, no vinculen el creditor.

D’aquesta forma, l’aplicació deficient de les mesures per part de les entitats financeres acaba ha-
vent de fer-se valer judicialment, amb els costos econòmics i personals que això comporta.

3. L’elaboració i reforma dels textos legals rellevants, majoritàriament aprovats per la via d’urgència 
del decret llei, ha generat i continua produint molts dubtes tècnics. Ha d’acceptar el creditor una 
reestructuració amb ampliació del termini quan això li fa perdre la fiança segons les regles civils? 
És possible que una persona que viu sola no es pugui acollir a les mesures de protecció, quan 
potser el risc d’exclusió és màxim? (Això ho ha admès, fins i tot, el Tribunal Constitucional).

4. Cap de les mesures implementades fins ara comporta la dedicació de recursos públics (bé en 
forma de compensació econòmica directa, bé per mitjà de la posada a disposició de recursos hu-
mans) a la resolució d’un conflicte que, en definitiva, es genera en una relació jurídica-privada entre 
particulars. Les parts (creditor i deutor) es veuen abocades a una negociació (per definició des-
igual en la posició de força) sense cap mena d’ajut o acompanyament per part de l’Administració.

Aquest darrer punt va ser parcialment redreçat molt aviat per l’Agència de l’Habitatge de Catalun-
ya, quan va posar en marxa el servei anomenat Ofideute, que formula propostes de reestructuració 
de deutes hipotecaris, tant si els deutors compleixen els requisits de la normativa estatal com si no, 
amb interlocució directa amb les entitats financeres.

El legislador català, però, tampoc no ha estat especialment encertat en l’adopció de mesures per 
apaivagar els efectes de la crisi sobre les economies domèstiques. Fem un repàs de les més des-
tacades, tot i que n’hi ha d’altres.

L’any 2014 es va reformar el Codi de Consum incloent, entre altres aspectes, una mediació obli-
gatòria (actualment en vigor, un cop aixecada la suspensió per part del Tribunal Constitucional) i 
un seguit de regles que pretenen millorar la transparència en la informació que rep el consumidor 
a l’hora de concertar un préstec amb garantia hipotecària, tot fomentant també la concessió res-
ponsable de crèdit, per mitjà de la prohibició de concertar-ne quan l’avaluació de la solvència del 
potencial deutor doni un resultat negatiu (el precepte rellevant actualment té la vigència suspesa 
degut al recurs pendent davant del Tribunal Constitucional).

Algunes d’aquestes disposicions representen una transposició parcial de la Directiva europea 
2014/17, però -això no contravé la norma comunitària, que no preveu remeis- el legislador català 
es limita a establir sancions administratives per l’incompliment de les noves obligacions que preveu 
a càrrec dels prestadors i no fa el pas -necessari i emparat per la Constitució espanyola- d’aplicar 
remeis de dret privat a les situacions d’incompliment.

Pensem, per exemple, en un supòsit en què s’hagi concedit un crèdit de 200.000€ a un deutor que, 
segons l’avaluació de solvència, es preveu que només tindrà capacitat per retornar-ne 130.000 
(amb interessos). La concessió del crèdit contravé la normativa, però al deutor no li serveix de res 
que se sancioni a l’entitat financera si igualment ha de retornar el préstec en la seva integritat. Una 
nul·litat parcial, que comportés la reducció del crèdit a la quantitat màxima que s’hauria d’haver 
concedit sí que el beneficiaria i, a més, tindria un efecte dissuasiu molt més acusat sobre la con-
cessió irresponsable de crèdit per part de les entitats.
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D’altra banda, cal fer referència a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, també suspesa pel Tribunal Cons-
titucional en els seus aspectes més rellevants; aquests buits es van mirar de cobrir per mitjà de 
la Llei 4/2016, de 23 de desembre, que finalment també ha quedat suspesa per l’admissió per un 
recurs d’inconstitucionalitat. La Llei de 2015 va ser aprovada per unanimitat a les acaballes de la 
corresponent legislatura, la qual cosa revela el seu elevat grau d’oportunisme polític i potser expli-
ca la seva extremadament deficient tècnica legislativa. Fixant-nos únicament en el lloguer social es 
poden destacar els següents despropòsits:

1. Si bé la norma pretén emparar el deutor hipotecari obligant a oferir-li un lloguer proporcional als 
seus recursos, produeix en realitat l’efecte d’obstaculitzar les dacions en pagament, la compra per 
part de particulars o l’adquisició en subhasta, ja sigui per un particular, una persona jurídica o un 
fons d’inversió. Les opcions del deutor hipotecari poden passar en molts casos per obtenir un bon 
preu per la venda de l’immoble; l’obligació generalitzada d’oferir un lloguer social redueix significa-
tivament les possibilitats de troba  un bon comprador en qualsevol dels escenaris descrits.

L’única solució per poder tirar endavant la transacció és la renúncia al lloguer, que es pot fer fins i 
tot de manera anticipada perquè la norma, en una altra demostració de deficient tècnica legislativa, 
no impedeix aquest tipus de renúncies per part dels consumidors.

2. Es tracta d’una disposició amb múltiples conceptes jurídics indeterminats. Així, per exemple, el 
lloguer social s’ha d’oferir quan el deutor no tingui “una alternativa pròpia d’habitatge”.

El significat d’aquesta expressió és un misteri. No se sap si s’exclou al titular d’una segona residèn-
cia (potser molt allunyada), a qui pugui llogar en el sector privat, a qui tingui parents propers amb 
disponibilitat d’espai en condicions òptimes, etcètera.

3. Pel que fa a l’obligació d’oferir un lloguer social abans d’iniciar un procediment d’execució hipo-
tecària o de desnonament en un arrendament, cal tenir en compte almenys tres qüestions:

a) Sembla del tot extraordinari que el creditor hipotecari hagi d’oferir un lloguer social abans 
d’executar, quan, per definició, no sap si acabarà adquirint l’immoble al final del procediment. 
La norma no es restringeix a supòsits de subhasta deserta i tampoc no té un àmbit d’aplicació 
temporal limitat a l’època de crisi del sector, a diferència del que succeeix amb el Codi de Bones 
Pràctiques o amb la Llei catalana 4/2016.

b) També resulta sorprenent que l’arrendador hagi d’oferir un lloguer social a l’arrendatari que pre-
tén desnonar, precisament, en la majoria de casos, per impagament de la renda.

c) La regla s’aplica a grans tenidors, però la definició de gran tenidor inclou, per expressar-ho gràfi-
cament, a la persona jurídica que gestioni 16 pisos de 80 metres quadrats. Sovint es considera que 
un dels problemes del mercat privat del lloguer espanyol és la manca de professionalització. Si això 
és cert, la norma no fa més que posar-hi traves addicionals: la impossibilitat de recuperar l’immoble 
durant tres anys i a canvi d’una renda generalment molt baixa no és exactament un incentiu per 
col·locar immobles en el mercat del lloguer.

d) Com succeeix en tantes altres normes, la Llei 24/2015 ignora que el creditor hipotecari té al seu 
abast diversos procediments per executar i no només l’execució hipotecària. Per tant, emprant 
un procediment d’execució ordinària (lleugerament més llarg) l’obligació d’oferir un lloguer social 
desapareix.

e) Finalment, una norma que destaca especialment per la seva mala tècnica legislativa és la dispo-
sició transitòria segona, en la qual es diu que l’arrendador (el propietari de l’immoble) ha d’oferir el 
lloguer social “abans d’adquirir el domini de l’habitatge”, que òbviament ja té. Aquesta redacció va 
ser motiu d’una interpretació (correctora) per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (que, 
naturalment, no pot alterar una llei aprovada pel Parlament).
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f) D’altra banda, la disposició addicional de la Llei 24/2015 estableix que “en la cessió de crèdits, 
el creditor pot cedir el seu contra el deutor si el crèdit ha estat garantit amb l’habitatge del deutor 
i aquest és un consumidor. Si la cessió és a títol onerós, el deutor resta alliberat del deute abonant 
al cessionari el preu que aquest ha pagat més els interessos legals i les despeses que li ha causat 
la reclamació del deute.” La regla pretén fer front als problemes generats per la cessió de crèdits 
hipotecaris, generalment en massa, però presenta inconvenients notables. Per exemple, no imposa 
cap obligació de notificar la cessió i les seves condicions i tampoc no estableix un termini màxim 
per  exercitar el que, en realitat, és un retracte. Tal i com està redactada la norma, potser el deutor 
podria readquirir el crèdit al cap d’anys. Intenta corregir parcialment aquests defectes l’article 569-
28 del Codi Civil, però encara resta saber durant quant temps es pot exercir el retracte i, a més, la 
nova norma no regeix per cessions realitzades amb anterioritat a la seva entrada en vigor.

Aquests són només alguns exemples que demostren que la normativa d’habitatge s’adopta de ma-
nera segurament benintencionada, però sovint provoca efectes no desitjats. A més, l’aprovació per 
vies d’urgència i la pressió social que mou l’oportunitat política poden conduir a l’elaboració de nor-
mes tècnicament molt deficients, tant des del punt de vista del dret públic com des de l’òptica del 
dret privat. Seria aconsellable una major participació del Departament de Justícia en l’elaboració 
de tota la normativa d’habitatge.

A banda d’aquesta consideració, la legislació estatal i catalana aprovades en aquest àmbit han es-
tat relativament poc imaginatives. Es van regular les anomenades tinences intermèdies (la propietat 
temporal i la propietat compartida), que poden canalitzar les necessitats de part de la població en 
els anys que venen, però s’haurien pogut tenir en compte altres mecanismes per emparar els deu-
tors en risc i, en general, els deutors que s’han vist atrapats en els efectes de la crisi.

En aquest sentit, es podrien incentivar des de diferents angles -inclòs el fiscal- les anomenades 
“short sales”, és a dir, la venda de l’immoble per un preu inferior al del deute amb el compromís del 
creditor d’acceptar el preu obtingut com a suficient per cancel·lar el deute. Complementàriament, 
es podria pensar en regular el “mortgage-to-rent”, això és, evitar l’execució hipotecària a través de 
la transmissió de la propietat al creditor i l’establiment d’un arrendament amb opció de compra, per 
un preu que tingui en compte les quantitats ja satisfetes per a la devolució del préstec hipotecari. 
Els models d’habitatge cooperatiu amb cessió d’ús requereixen també una regulació de dret privat, 
més enllà del marc que proporciona la Llei de Cooperatives.

Finalment, una perspectiva a tenir en consideració és la que promou una estreta vinculació entre 
els procediments relatius a l’habitatge i la protecció dels Drets Humans. En aquest sentit, una ini-
ciativa legislativa irlandesa, de 28 de febrer de 2017, que porta el suggeridor títol “Keeping People 
in Their Homes” (literalment, ‘mantenint les persones a casa seva’) dóna pluralitat de criteris al 
jutge de l’execució per tal que pugui valorar si l’evicció pretesa és proporcionada al resultat legí-
tim perseguit i el previsible impacte que tindria la mesura en els Drets Humans dels qui conviuen 
en l’habitatge. En el primer bloc, es tenen en compte la proporció de principal i interessos pagats 
en relació al total del crèdit, l’adhesió a codis de conducta o la conveniència d’un procediment 
d’insolvència. En el segon, es pren en consideració la possibilitat d’accedir a un habitatge alterna-
tiu i assequible; el fet que hi hagi persones grans o amb discapacitats en l’habitatge; les circum-
stàncies concurrents quan es va concedir el crèdit i la vulnerabilitat del consumidor,així com les 
possibilitats que l’Estat pugui oferir suport al creditor i el cost de proveir un habitatge d’emergència.

És cert que aquest projecte legislatiu es produeix en el marc d’un sistema on el precedent judicial 
és font del dret i es dóna, en molts àmbits, àmplia discreció a l’autoritat judicial, cosa que no és 
comparable amb el sistema de fonts vigent a Catalunya. No obstant això, atesa la sensibilitat mos-
tradaper bona part del poder judicial davant la crisi hipotecària, segurament seria òptim considerar 
l’adopció d’una norma d’aquest estil, allunyada de les rigideses substantives i procedimentals que 
sovint han obligat els jutges a prendre decisions contràries al que realment seria el millor resultat 



108 Informe 2017 Síndic Municipal de Greuges de Sabadell

Annexes

per a tots els implicats. Aquesta solució, a més, no és contingent, sinó que tindria vocació de regir 
de manera indefinida: no cal que hi hagi una crisi global perquè persones individuals passin un 
daltabaix econòmic.

Mecanismes d’acompliment de la Llei 4/2016

La Llei 4/2016 no només va establir nous mecanismes per evitar la pèrdua de l’habitatge habitual 
en casos de sobre endeutament o el ‘reallotjament’ de les persones en risc d’exclusió social per 
pèrdua de l’habitatge, sinó que també preveu mesures pel que fa a la regulació del lloguer. La llei, 
que feia un pas endavant en la problemàtica de l’habitatge i la pobresa energètica, replantejava la 
regulació dels aspectes de la llei de pobresa energètica, que a la seva vegada van ser objecte de 
recurs i es troben suspesos pel Tribunal Constitucional. La Llei 4/2016 anava molt més enllà, perquè 
regulava situacions fins ara no previstes i anticipava la futura regulació d’altres, de vegades de di-
fícil encaix competencial. Ara bé, des de la providència del Tribunal Constitucional de 17 d’octubre 
de 2017 els preceptes més transcendentals de la llei tenen suspesa la vigència.

La part més rellevant de la llei és la referida als instruments d’actuació de les Administracions públiques.

En primer lloc, una mesura que incorpora és l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatges 
buits per causa d’interès social durant un període d’entre quatre i deu anys, sempre que els immo-
bles estiguin ubicats en àmbits de demanda residencial forta i acreditada. La llei inclou com a an-
nex el llistat dels 234 municipis definits com a àrees de demanda residencial forta i acreditada, un 
llistat que cal actualitzar i que contempla, per exemple, un important número de municipis turístics 
amb un elevat percentatge de segones residències.

En segon lloc, pel que fa al cas dels d’habitatges ocupats, es preveu l’aplicació, per un període de 
tres anys a partir de l’endemà de l’entrada en vigor de la llei del ‘reallotjament’ dels ocupants que 
es trobin en risc d’exclusió residencial i poden perdre l’habitatge habitual, sempre que no tinguin 
cap possibilitat d’accedir a l’ús legítim d’un altre habitatge.

Aquesta mesura opera en els casos de transmissió d’habitatges derivats d’acords de compensació 
o dació en pagament de préstecs o crèdits hipotecaris sobre l’habitatge habitual i en la compra-
venda d’un habitatge que tingui com a causa de la venda la impossibilitat del prestatari de retornar 
el préstec o crèdit hipotecari. Però també opera en els casos d’execució hipotecària i de desnona-
ment per manca de pagament de les rendes de lloguer.

Els propietaris obligats a oferir aquest ‘reallotjament’ ho han de fer respecte un habitatge de la seva 
titularitat, en règim de lloguer i per un termini de tres anys. Durant la vigència d’aquest contracte 
de ‘reallotjament’, la renda s’ha d’establir en proporció als ingressos i s’ha de revisar anualment i 
sempre que canviïn les condicions de la persona o la unitat familiar.

De manera sorprenent, s’estableix que s’ha de prioritzar el ‘reallotjament’ a l’habitatge habitual afectat 
pel deute i, si fos un habitatge alternatiu, ha d’estar situat al mateix terme municipal, llevat que es dis-
posi d’un informe dels serveis socials municipals que acrediti que el trasllat a un altre terme municipal 
no ha d’afectar negativament la situació de risc d’exclusió residencial de la unitat familiar.

Aquesta obligació de ‘reallotjament’ és aplicable abans de l’adquisició del domini o a partir del 
moment en què s’hagi presentat la demanda judicial d’execució hipotecària o de desnonament 
per manca de pagament de les rendes de lloguer, o que s’hagi notificat la voluntat de presentar-la.

Indubtablement aquesta mesura de ‘reallotjament’ produiria un efecte molt perjudicial per a 
l’arrendament, en contradicció frontal amb un dels principis que s’han de complir en les polítiques 
públiques que despleguin la llei, com és el que considera que l’habitatge de lloguer és “un ins-
trument fonamental per a donar resposta al manament constitucional representat en el dret a un 
habitatge”.
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L’arrendador incrementarà l’exigència de garanties al seu futur llogater o, fins i tot, es mostrarà 
contrari a llogar a un arrendatari que pot acabar sent un candidat al ‘reallotjament’ preferent en 
l’habitatge en cas de desnonament per manca de pagament. La mesura estimula que el llogater no 
pagui les rendes i penalitza l’arrendador que decideix llogar o que, arribat l’impagament de rendes, 
decideix exercir el seu dret a reclamar les rendes impagades.

En tercer lloc, la llei possibilita l’expropiació per un període de tres anys del dret d’ús de l’habitatge 
per declaració d’interès social per a persones sense alternativa d’habitatge propi i en situació de 
risc d’exclusió residencial.

Per últim, la llei preveu l’aprovació d’uns criteris per a una futura regulació dels arrendaments urbans 
a Catalunya i l’elaboració pel Govern d’un projecte de llei que tingui com a objecte facilitar l’accés a 
l’habitatge, amb la modalitat de lloguer, garantint la seguretat i l’estabilitat de la relació contractual, i 
adoptant mesures que contribueixin a evitar increments de les rendes desproporcionades.

Seguint amb aquesta previsió, dins del projecte TENLAW, en què participava Sergio Nasarre Aznar, 
Catedràtic de Dret Civil i director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Vir-
gili, es van redactar una sèrie de principis per implementar un nou marc legal per a l’arrendament 
amb l’objectiu de fer-los més assequibles, estables i flexibles per als inquilins, mantenint rendibilitat 
i seguretat per als propietaris.

El grup investigador del projecte fa diverses propostes, entre les que es troba la creació d’un 
registre de lloguers en el qual els arrendataris i arrendadors puguin verificar la situació actual de 
l’immoble, la possibilitat que l’arrendatari finalitzi el contracte, sense cap motiu, amb un període de 
tres mesos de preavís, o la distribució del cost de les reparacions. Es preveuen també contractes 
de durada indefinida, a l’estil del que succeeix a Alemanya. Un dels punts més importants, que 
el Govern ja ha posat en marxa, es l’índex de referència de preus de lloguer a Catalunya amb 
l’objectiu d’aportar transparència al mercat de lloguer i donar eines per modular els increments 
desproporcionatsde les rendes que s’han produït en algunes ciutats catalanes.

L’índex és un indicador de consulta pública amb caràcter informatiu que permet conèixer una estima-
ció del preu mitjà del metre quadrat de lloguer d’un habitatge situat en una zona i amb unes caracte-
rístiques definides per qui fa la consulta. Amb l’índex, les Administracions disposaran d’una nova eina 
per incentivar el mercat del lloguer i per elaborar polítiques públiques d’habitatge. Cal tenir present, 
però, que també la disposició final 6 de la Llei 4/2016, que habilitava al Govern de la Generalitat a 
aprovar aquests criteris per a la regulació dels arrendaments urbans, ha quedat suspesa arran de la 
ja esmentada admissió del recurs d’inconstitucionalitat presentat pel govern espanyol.

En el desplegament de la llei es contempla també la creació de comissions d’habitatge i assistèn-
cia davant situacions d’emergència. Aquestes comissions estan formades per representants del 
Govern, entitats socials, advocats, els ajuntaments i les entitats financeres. Analitzen els casos de 
sobreendeutament i elaboren plans integrals per solucionarlos, incloent la mediació, el lloguer so-
cial i l’expropiació temporal de l’ús de l’habitatge.

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha constituït la Comissió 
d’Habitatge i Assistència davant Situacions d’Emergència Social (CHASE) de la ciutat de Barcelo-
na. La de Barcelona és la sisena comissió d’habitatge i assistència que es constitueix de les vuit 
previstes a tot el territori català. També s’han constituït la de Tarragona, la de les Terres de l’Ebre, la 
de Girona i Lleida i la de Pirineus i Aran i Catalunya central.

També són benvingudes les iniciatives del Govern en la línia de donar suport i reduir els costos 
que representa per als deutors-persones físiques acollir-se a l’anomenat mecanisme de segona 
oportunitat, introduït l’any 2015 i que, fins ara, sembla haver tingut un impacte inferior al que hauria 
estat desitjable.
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El concepte d’emergència

Catalunya ha estat una de les zones més afectades per la crisi econòmica a l’Estat espanyol i 
aquesta situació continua sent especialment greu en l’àmbit de l’habitatge. L’augment de l’atur i la 
precarietat laboral han convertit en insostenible el sobreesforç econòmic de moltes persones amb 
escassos recursos per pagar la hipoteca o el lloguer. La pobresa energètica, entesa com la dificul-
tat per pagar les factures dels subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua, també ha crescut 
de forma alarmant en els darrers anys. Els preus d’accés a aquests subministraments s’han tornat 
inassequibles per a molta part de la població.

Els problemes per pagar el lloguer o la hipoteca, les dificultats per accedir a necessitats bàsiques 
com disposar d’aigua, llum i gas, alimentar-se adequadament, i en el cas de famílies amb menors 
a càrrec, les despeses escolars, són situacions que posen en risc d’exclusió social a milers de 
persones. Les situacions d’emergència que viuen moltes famílies afecten a la salut física i mental 
de tots els membres de la llar i també violen els seus drets fonamentals.

L’informe “Emergència habitacional a Catalunya. Impacte de la crisi hipotecària en el Dret a la Salut 
i els Drets dels Infants” evidenciava les conseqüències en la salut i en la infància que comporten les 
dificultats per afrontar el pagament de l’habitatge i la pobresa energètica i posava xifres a la pro-
blemàtica. Segons dades judicials, un 67 per cent dels 16.008 desnonaments que es van efectuar 
l’any 2013 a Catalunya estaven relacionats amb l’impagament del lloguer.

L’Informe sobre la pobresa energètica a Catalunya, elaborat l’octubre de 2013 pel Síndic de Greu-
ges va documentar l’impacte social, sanitari i mediambiental de la pobresa energètica, i va denun-
ciar el sobreesforç que implica l’acumulació de deutes vinculats al pagament de factures de la llar. 
El mateix informe recordava que, segons l’Enquesta de Condicions de Vida corresponent a 2011, 
a Catalunya hi havia 193.000 llars -un 6,9 per cent del total- que no podien assumir la despesa de 
mantenir l’habitatge a una temperatura adequada. A aquesta situació, cal afegir que des de 2008 
el cost de l’electricitat ha pujat un 60 per cent, mentre que el de l’aigua s’ha encarit una mitjana del 
66 per cent.

En termes generals, es considera que el pagament de l’habitatge i els subministraments bàsics no 
haurien de comprometre més del 30 per cent de la renda familiar. No obstant, a Catalunya, l’any 
2012, les llars sota el llindar de la pobresa havien de destinar un 46 per cent dels ingressos a pagar 
l’habitatge.

Les problemàtiques més agudes són el sobre endeutament i les execucions hipotecàries. Catalun-
ya s’ha convertit en una de les comunitats autònomes amb el major nombre d’execucions hipote-
càries i desnonaments. Segons dades del Consell General del Poder Judicial, entre 2008 i 2013 s’hi 
van iniciar 98.040 procediments d’execució hipotecària.

En molts casos, aquests comporten no solament la pèrdua de l’habitatge habitual, sinó també que 
quedi pendent un deute exorbitant amb les entitats financeres.

L’informe “Emergencia habitacional en el Estado español”, de l’Observatori DESC i la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca (PAH), posa de manifest que algunes de les entitats que més desnonen 
són precisament les que han concentrat la major part d’ajudes públiques per sostenir el sistema 
financer durant la crisi econòmica. També constata que la situació d’emergència en l’habitatge 
respon a la manca de polítiques públiques orientades a facilitar l’accés de la població desfavorida 
a aquest dret.

El paper de les oficines locals d’habitatge

Les Oficines Locals d’Habitatge són ens de titularitat local especialitzats en la prestació de serveis 
públics d’habitatge sota criteris de proximitat amb el ciutadà i de prestació integral d’aquests ser-
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veis. Tenen una doble naturalesa: d’una banda són un organisme col·laborador de la Generalitat; i, 
de l’altra, són un organisme local que pot dur a terme programes a iniciativa dels ens locals. A cada 
municipi, l’Oficina unifica tots els serveis oferts per l’Ajuntament en matèria d’habitatge.

Les oficines es dediquen a la promoció del lloguer, la comercialització de nous habitatges de pro-
moció municipal, la rehabilitació, la tramitació d’ajuts, subvencions i prestacions al pagament del 
lloguer, entre d’altres. Al mateix temps, atenen a les persones amb dificultats per pagar els préstecs 
hipotecaris. L’objectiu és oferir a la ciutadania un servei integral vinculat a les polítiques municipals 
d’habitatge de forma directa i personalitzada. També ofereixen informació i assessorament sobre 
les normatives i els ajuts vigents tant a futurs propietaris d’habitatges de protecció oficial com a 
persones que vulguin llogar un pis. Alhora, centralitzen la gestió d’habitatges cedits per l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya destinats a allotjar persones en situació d’exclusió social.

Ajuts als lloguers

Partint de la Llei 18/2017, les convocatòries d’ajuts al lloguer generalment es refereixen, justament, 
a arrendataris i sotsarrendataris i en alguns casos, anant més enllà de la lletra de la llei, requereixen 
que l’habitatge sigui el permanent del beneficiari.

Aquesta subjecció a la terminologia pròpia del contracte de lloguer sovint comporta que quedin 
exclosos de la convocatòria pertinent els masovers urbans que paguin només part de la renda, així 
com altres fórmules en què l’ús de l’habitatge es cedeix a canvi d’una contraprestació no dinerària, 
quan el contracte continua essent onerós i complir-lo pot comportar costos per a l’usuari (així, en 
el cas de la masoveria, en perdre hores remunerades fora de l’habitatge). Si, a més, es limita l’ajut 
als casos en què l’habitatge sigui habitual i permanent, queden excloses totes les modalitats -igual-
ment emprades i amb finalitats socials clares- en què l’habitatge se cedeix de manera temporal o 
provisional.

Justament, moltes vegades les entitats públiques o del Tercer Sector no empren en els contractes 
que ofereixen l’expressió “lloguer” (o “arrendament”), bé per tal que quedi clar que la relació no se 
subjecta a les previsions de la LAU, bé perquè la transmissió de l’ús de l’habitatge s’emmarca en 
un conjunt més ampli de compromisos adquirits per les parts de cara a la millor inclusió social dels 
beneficiaris. La reforma de la Llei 18/2007 en aquest punt i la redacció rigorosa de les diferents 
convocatòries pot solucionar alguns problemes puntuals, però no tots.

Aquest problema terminològic és revelador de la necessitat de crear un marc normatiu que empari 
les diferents formes per mitjà de les quals s’articula la cessió i/o arrendament d’habitatges per part 
d’entitats públiques i del Tercer Sector. La propietat de l’habitatge pot correspondre o no a l’entitat 
que gestiona el servei, amb la qual cosa es generen relacions triangulars entre el titular, l’entitat 
gestora i la persona que ocupa l’immoble. Amb els mecanismes actualment a l’abast, la relació 
entre el propietari i l’entitat pot ser un arrendament amb facultat per sotsarrendar o bé un simple 
contracte de mandat o agència. El primer, s’adapta amb dificultats al marc que disposa la Llei 
d’arrendaments urbans de 1994. El segon tampoc no acaba d’encaixar amb la cessió que general-
ment es fa a les autoritats d’habitatge o a entitats del tercer sector.

De vegades, la relació encara es complica més, en la mesura en què és possible que el propietari ce-
deixi l’habitatge a l’Administració, però la gestió del servei sigui duta a terme per una entitat diferent.

D’altra banda, tampoc no és senzill articular la relacióentre l’entitat gestora/cedent de l’ús de 
l’habitatge i el destinatari final. La tendència de l’Administració catalana és la de concertar arren-
daments de cinc anys, enlloc dels tres de durada mínima que preveu la LAU, però amb la vocació 
d’atorgar als dos anys suplementaris les mateixes garanties que als tres primers, cosa que no tro-
ba recolzament en la normativa. En altres ocasions, en canvi, el problema és l’invers: es tracta de 
proporcionar habitatges d’emergència o almenys de curta durada i l’esquema protector dins dels 
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primers tres anys que preveu la LAU no és adequat. Sovint també cal adaptar la renda al llarg de 
la relació de manera que s’incentivi la reintegració de les persones beneficiàries en el món laboral i 
recollir en el contracte condicions resolutòries diferets de les habituals (per exemple, l’incompliment 
de plans de reinserció) que no s’ajusten a les previsions de l’arrendament d’habitatge de la LAU.

Un panorama complex com aquest requereix un marc normatiu clar que permeti orientar l’actuació 
dels poders públics i clarificar la situació dels usuaris. Per això caldria un estudi multidisciplinar, 
amb experts de l’àmbit de l’habitatge i dels serveis socials i de dret públic i de dret privat per valo-
rar els diferents models existents en els països del nostre entorn i l’articulació que millor es podria 
adaptar a la nostra realitat.

Creació d’un parc públic d’habitatges socials 

Un parc públic d’habitatges socials ha de donar resposta a totes les situacions de famílies i per-
sones en risc d’exclusió residencial o a les que no poden accedir al mercat lliure per obtenir un 
habitatge estable. Els parcs públics d’habitatge són un exemple de política que assegura costos 
raonables i proporcionals per a la població amb ingressos insuficients per assumir els preus de 
l’habitatge del mercat lliure i així, donar-los seguretat d’allotjament.

Catalunya compta amb un parc d’habitatges construïts i buits susceptibles de ser allotjaments de 
lloguer assequible, si s’arriba a un gran pacte en aquest sentit. El major estoc d’habitatges buits 
està amagat en mans dels bancs, que es resisteixen amb molta força a entrar en diàleg sobre el 
dret a l’habitatge.

Segons l’informe “Un parc d’habitatges de lloguer social. Una assignatura pendent a Catalunya”, 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya, l’any 2014, a Catalunya, el parc d’habitatge 
de lloguer social representa un dos per cent del total -60.000 pisos- davant del divuit per cent del 
que disposen els països de l’entorn europeu. Aquesta realitat significa que, per assolir el nivell mitjà 
europeu, Catalunya hauria d’incrementar el seu parc social amb 440.000 noves unitats.

Paper del Tercer Sector en el dret de tanteig i retracte

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és una agrupació de 3.000 entitats socials 
que el juliol de 2017 va publicar l’informe “Els habitatges buits dels bancs.

Una oportunitat perduda per ampliar el parc de lloguer social?” L’informe posa de relleu les dificul-
tats de les entitats socials a l’hora de dur a terme el projecte de convertir habitatges ja construïts 
i buits d’entitats financeres i grans tenidors en un parc de lloguer social estable, i especialment el 
destinat al Tercer Sector Social.

L’estudi posa en evidència les dificultats que es troben les entitats per poder adquirir els habitatges 
procedents del tanteig i retracte. D’altra banda, revela que des de la promulgació del Decret-Llei 
1/2015 fins avui, entre la Generalitat, els ajuntaments i les entitats socials de la Xarxa d’Habitatges 
d’Inclusió s’han adquirit 819 habitatges, dels quals només 23 els han pogut comprar entitats socials.

L’informe posa de manifest la ridícula xifra d’habitatges buits que les entitats financeres han cedit a 
les Administracions públiques i entitats socials. Segons el Registre d’Habitatges Buits de la Gene-
ralitat, els entitats financeres disposen d’uns 47.000 habitatges sense ocupació i només n’han cedit 
temporalment 4.260 a tercers per a què siguin destinats a finalitats socials. Per tant, cal constatar 
que només se n’haurien cedit un deu per cent. En aquest sentit, el text també constata que si les 
entitats socials disposessin d’una subvenció només del trenta per cent sobre el preu de l’habitatge, 
això permetria gairebé duplicar el nombre d’habitatges exercint el dret de tanteig. Cal tenir en 
compte que els drets de tanteig i retracte només operen si hi ha transmissió projectada o realitzada, 
no si senzillament romanen buits en mans de les entitats financeres.
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L’impagament de quotes comunitàries

L’increment de la morositat s’ha convertit en els últims anys en la tendència dominant. Arribar a 
final de mes suposa una àrdua tasca que implica nombrosos esforços i sacrificis per a moltes fa-
mílies. Aquestes dificultats financeres fan que les comunitats de veïns també es vegin afectades. 
Segons les estimacions efectuades pel Consell General de Col·legis d’Administradors de Finques, 
l’impagament de les quotes ascendeix a 1.666 milions d’euros.

Encara que el deute contret pels particulars segueix representant el percentatge més elevat, els 
impagaments de les quotes per part dels bancs i caixes se situen en 330,8 milions d’euros.

Ens trobem amb diversos escenaris com a conseqüència de l’impagament de les quotes comuni-
tàries, amb els problemes econòmics que comporten per als veïns d’aquests immobles que veuen 
com les seves quotes augmenten dia a dia per tal de cobrir els impagaments i impedir que les 
instal·lacions es deteriorin. A més, sovint, darrere d’aquest problema, hi ha la situació de vulnerabi-
litat d’una o més famílies que, abans de pagar a la comunitat, prefereixen destinar els diners a les 
seves necessitats bàsiques.

L’efecte dels desnonaments i els impagaments de les quotes hipotecàries han provocat que molts 
bancs es converteixin en propietaris de pisos a la força. El problema és que la nova titularitat com-
porta obligacions, entre les quals hi ha el pagament de les quotes comunitàries. A la vista dels 
procediments legals oberts sobre aquesta qüestió, es pot afirmar que és relativament habitual que 
els bancs es desentenguin de la contribució a les despeses de l’immoble, la qual cosa obliga a les 
comunitats a iniciar accions legals. A més, els nous propietaris no solen implicar-se en el dia a dia 
de la comunitat i la comunicació amb ells resulta complicada o impossible.

Davant d’aquest tipus d’impagaments, el més recomanable -abans d’iniciar un procediment ju-
dicial- es intentar una via amistosa i, només si no s’aconsegueix cobrar, s’ha d’interposar una 
“demanda de judici monitori”, procediment més ràpid del que és habitual perquè el legislador 
vol pal·liar l’incompliment de l’obligació de contribuir a les despeses generals de la comunitat. 
L’objectiu d’aquesprocés és aconseguir una gestió processal ràpida, àgil i eficaç i que es pugui 
garantir el cobrament de tots els deutes generats pel manteniment de la comunitat de propieta-
ris. Convé tenir present que la legislació atorga una afecció real del pis o habitatge titularitat de 
l’impagador i permet cobrar amb preferència amb la realització de valor de l’immoble, cosa que 
afavoreix les comunitats de propietaris davant d’altres creditors (fins i tot amb garantia hipotecària).

La qüestió és delicada de resoldre. Ens trobem davant d’interessos contraposats en el marc d’una 
relació jurídica civil, entre particulars. Però fora d’aquesta nota comuna, les diferències entre el 
propietari en situació de vulnerabilitat econòmica i el gran tenidor (o el particular oportunista) són  
flagrants. En els darrers temps, la normativa tendeix a incrementar les facultats de la comunitat de 
propietaris per cobrar el deute, però cal tenir en compte que això pot comportar una pressió molt 
elevada sobre la persona que, malgrat tots els seus esforços, no aconsegueix arribar a final de 
mes. Per bé que segurament una normativa que discriminés positivament aquests casos no seria 
eficient (ni recomanable), un sistema d’ajuts àgil per fer front a aquestes despeses per a propietaris 
que travessin un moment econòmic delicat podria ser una eina a considerar per reequilibrar els 
interessos en joc.

El concepte ‘ocupació’

El concepte d’ocupació de finques és un fenomen social i jurídic complex, però difícil de resoldre 
a la pràctica. Ocupar vol dir establir-se en un lloc contra la voluntat del seu propietari i legal pos-
seïdor, o sense que aquest en tingui coneixement. En aquesta situació el titular de la finca és el 
propietari però no posseïdor del bé.



114 Informe 2017 Síndic Municipal de Greuges de Sabadell

Annexes

Com a conseqüència de l’especulació, la pressió immobiliària, el preu excessiu dels habitatges 
i altres factors, fa uns anys es va iniciar un fenomen que es coneix com a moviment ocupa, és a 
dir, de persones que ocupen locals o terrenys públics o privats que han quedat buits per diverses 
circumstàncies.

Molts propietaris perceben amb incredulitat que no es pugui fer fora d’una manera ràpida i àgil 
les persones que han ocupat la seva propietat i la lentitud de la justícia per recuperar el domicili. ¡

L’article 245 del Codi Penal tipifica el delicte d’usurpació. De l’apartat 1 se’n desprèn que només és 
punible per usurpació l’ocupació d’immobles amb violència o intimidació en les persones. L’apartat 
2 d’aquest mateix article penalitza les ocupacions pacifiques d’edificis deshabitats, que no cons-
titueixin domicili. Una de les exigències del tipus penal de la usurpació és que l’immoble no sigui 
l’habitatge habitual del seu legítim titular ja que, si fos així, la conducta constituiria un altre delicte, 
la violació de domicili, regulada en l’article 202 i següents del Codi Penal.

Paper dels serveis socials

Prop de la meitat de les famílies que s’han trobat amb problemes per pagar la hipoteca s’han diri-
git abans a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) que no pas als Serveis Socials del seu 
Ajuntament. Segons un informe de la PAH el 65,7 per cent dels enquestats valoren negativament 
l’atenció rebuda per part de l’Administració pública.

Segons l’enquesta, la xifra de persones que considera que la solució dels Serveis Socials no ha 
estat satisfactòria puja fins al 81,4 per cent. És evident que per poder donar una resposta adequa-
da a les situacions d’emergència social i econòmica en matèria d’habitatge en els termes descrits 
anteriorment, cal dotar els serveis socials i els serveis d’habitatge dels recursos humans i materials 
necessaris per atendre el creixent nombre de problemàtiques en matèria d’habitatge i garantir un 
seguiment i una atenció adequats a les persones que es troben en situació d’emergència social.

L’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, malgrat no tenir competència específica en 
matèria d’habitatge, ha de fer front a una mitjana de 30 desnonaments diaris a Barcelona sense 
els recursos suficients. Segons el seu parer, el dret a l’habitatge “ha estat objecte d’una vulneració 
sistemàtica per part dels poders públics”, sent els desnonaments un exercici de “violència institu-
cional cap a les persones més desfavorides de la societat”.

El protocol estipula que els Serveis Socials han d’estar presents en el moment en què es produei-
xen desnonaments. No obstant, els mateixos treballadors consideren que el paper que se’ls hi 
atribueix és contrari a l’ètica professional ja que “incompleix el dret bàsic de la dignitat de la per-
sona” i “no existeix la garantia de recursos públics adients per restablir el dret a l’habitatge a les 
persones afectades”. D’aquesta manera, consideren que la seva intervenció en els llançaments -un 
moment purament d’execució judicial- és contrària a les funcions atribuïdes per la Llei de Serveis 
Socials, com ara realitzar un seguiment adequat per tal de trobar alternatives dignes a la manca 
d’habitatge.

L’empadronament i els recursos en matèria d’habitatge

L’ Agencia de l’Habitatge de Catalunya estableix que per poder accedir a un habitatge amb pro-
tecció oficial cal inscriure’s prèviament en un Registre de sol·licitants d’aquest tipus d’habitatges. 
Aquest registre proporciona informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial dels 
habitatges amb protecció oficial.

Es poden inscriure en aquest Registre les persones individuals o els representants de les unitats 
de convivència formades per grups de persones físiques que acreditin conviure efectivament en 
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un mateix domicili o es comprometin a fer-ho en un termini determinat, amb independència de si 
tenen relació de parentiu entre ells.

L’article 7 del Reglament del registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial de Barcelona 
exigeix que per poder ser inscrites, les persones sol·licitants han de residir i estar empadronades a 
la ciutat de Barcelona. En el cas d’unitats de convivència, tots els membres majors d’edat o eman-
cipats hauran de complir amb aquest requisit.

En el cas de Santa Coloma de Gramenet i en molts altres municipis, per poder accedir a un habi-
tatge de protecció oficial es requereix igualment per a tots els col·lectius residir i estar empadronat/
da en qualsevol període de la seva vida, en aquest municipi, amb un mínim de cinc o deu anys 
(dependent dels anys tindran més o menys possibilitats per accedir-hi), i estar actualment empa-
dronat a Santa Coloma de Gramenet, així com inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de 
Protecció Oficial.

Un dels requisits exigits per l’ajuntament colomenc per empadronar-se al municipi és l’aportació de 
documentació relativa al domicili on es vol fer la inscripció (contracte de lloguer o escriptures del 
pis, l’últim rebut del lloguer i el de les companyies subministradores de llum i aigua).

Arribats a aquest punt, cal preguntar-nos què passa amb una família que ha estat desnonada i 
no disposa de residència habitual alternativa per poder accedir al padró d’habitants? Què passa 
amb les famílies que viuen en locals i naus industrials abandonades, espais en què l’ordenament 
legal no permet el seu ús com a habitatge, assentaments que no tenen concedida l’habitabilitat, 
que estan declarats en ruïna...? Els entrebancs a l’empadronament comportaran la impossibilitat 
d’accedir al registre de sol·licitants d’habitatge.

Alguns ajuntaments estan intentant donar solucions a aquest problema mitjançant l’informe de co-
neixement de residència en el municipi. És a dir, si una persona viu en precari en un habitatge pot 
demanar l’empadronament per coneixement de residència en el municipi. Amb aquest document 
la persona, sota la seva responsabilitat, demana a l’Ajuntament que verifiqui que viu en aquest do-
micili a través de trucada telefònica, inspecció domiciliària, etcètera. És una iniciativa encertada, 
que dóna cobertura també a persones immigrades en situació irregular. En la mateixa situació es 
troben les persones que ocupen habitatges per no tenir una altra alternativa, situació en la que es 
reflecteix clarament la necessitat de buscar un habitatge de protecció oficial o almenys un en el 
qual resideixin legalment.

També s’haurien d’analitzar els casos en els que el sol·licitant d’empadronament no és propietari 
de la casa on resideix, ni en té contracte de lloguer. El mateix ajuntament hauria d’acceptar altres 
documents, com les factures del subministrament de llum i aigua o si ni tan sols disposa d’aquests 
papers, comprovar mitjançant informes de la Policia Local o del departament de Serveis Socials si, 
efectivament, aquesta persona o aquesta família hi resideixen.

Sembla lògic que el padró ha de reflectir el domicili on realment viu cada veí, independentment 
de les controvèrsies jurídiques-privades sobre la titularitat de l’habitatge, de les circumstàncies 
físiques, higièniques i sanitàries o d’una altra índole que afectin el domicili. Amb aquesta explicació 
queda clar que el padró municipal es limita a certificar en quin lloc resideix una persona o una fa-
mília i no restringeix les possibilitats per poder accedir a un habitatge o altres ajuts.

D’altra banda, cal advertir que el mateix concepte d’habitatge habitual s’acaba identificant en el 
dia a dia amb el fet que la persona estigui empadronada en in determinat municipi, i això no només 
en l’àmbit del dret públic, sinó també com a referent per a l’aplicació de normes de dret privat. Així 
succeeix amb el Codi de Bones Pràctiques aprovat pel Reial Decret llei 6/2012 o la moratòria de 
llançaments prevista actualment a la Llei 1/2013.
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Fer dependre l’aplicació de normes de dret privat d’un concepte administratiu no és, en general, 
una bona solució, i especialment si tenim en compte que la realitat mostra

múltiples exemples de persones que viuen habitualment en immobles que tenen la classificació de 
locals o de persones que continuen empadronades al municipi dels pares malgrat haver-ne marxat 
fa anys o de parelles que conviuen però que no han fet el tràmit de canviar l’adreça en el padró. A 
més, tret pels ciutadans de nacionalitat estrangera, el padró no es revisa sistemàticament, de manera 
que en un habitatge poden constar-hi empadronades persones que fa anys que ja no hi viuen.

Finalment, convé cridar l’atenció sobre un altre fenomen, que es va coneixent com a ‘localització’ 
i que consisteix en requerir, en alguns supòsits, un determinat temps d’empadronament en un 
municipi per accedir a habitatges públics o a ajuts públics que el facilitin. Sense exigir un temps 
previ, fins i tot per poder inscriure’s en el Registre de Sol·licitants d’HPO cal estar empadronat en el 
municipi de què es tracti (o, en alguns casos, haver-ho estat durant un termini determinat).

En una societat on es pretén fomentar la mobilitat, especialment per motius laborals, de les perso-
nes i en el context d’un marc de drets humans que inclou la lliure circulació, l’opció de requerir un 
previ empadronament és certament més que qüestionable, sobretot si es té en compte el temps 
que pot passar entre la sol·licitud i l’efectiu lliurament de l’habitatge; potser es requereix l’habitatge 
protegit justament per tal de poder traslladar-se a viure al lloc on es treballa.

El problema dels pisos turístics

L’atractiu de cobrar més per setmana amb un lloguer turístic del que es podria obtenir en dos o 
tres mesos amb un lloguer d’habitatge convencional l’experimenten els propietaris individuals i els 
grans tenidors no només a la ciutat de Barcelona, sinó arreu del territori. Els problemes de convi-
vència que això genera, la inflació en els preus del lloguer ordinari i l’èxode dels residents habituals 
dels barris són ben coneguts.

Fins i tot havent-hi una normativa específica que regula l’activitat de lloguer amb finalitats turís-
tiques, la manca de recursos en vigilar-ne l’aplicació, juntament amb la disseminació de l’oferta 
il·lícita per mitjà de plataformes com Airbnb (la mal anomenada “economia col·laborativa”, quan 
en realitat no es tracta de res més que un negoci altament lucratiu que menysprea la normativa de 
cada territori), fan que el grau d’eficiència de la regulació administrativa sigui molt baix. A això hi 
contribueix també, malauradament, el factor cultural que explica molts incompliments generalitzats 
de les previsions de l’ordenament jurídic.

Des del punt de vista del dret públic, es poden proposar solucions com ara l’adoptada a Portugal, 
consistent en elevar la tributació del lloguer cobrat quan la cessió de l’habitatge es fa per a usos 
turístics. Això no soluciona el problema del mercat negre de lloguer turístic, però sí que descoratja 
possibles nous inversors. Cal tenir en compte, però, que una nova tributació d’aquest estil hauria 
de ser respectuosa amb els drets adquirits. Igualment, convé tenir present que els arrendadors 
turístics no només són grans tenidors. Poden haver-hi també, per exemple, persones que hagin 
fet la inversió pensant justament en aquests rendiments, potser per complementar una pensió de 
jubilació que es preveu minsa.

D’altra banda, des del punt de vista del dret privat, una possible solució és que cada comunitat de 
propietaris modifiqui els estatuts de la propietat horitzontal per tal de prohibir els usos turístics. Mal-
grat que les resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques han anat evolucionant 
en els darrers dos anys, en l’actualitat aquest òrgan -encarregat de resoldre els recursos contra les 
qualificacions negatives dels registradors de la propietat,quan s’aplica el dret català- entén que 
la prohibició espot inscriure fins i tot quan hi ha un o més propietaris ques’hi han oposat. L’acord 
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de la comunitat no vincula aquests propietaris dissidents, segons la Direcció General, si jatenien 
llicència i llogaven el pis per a finalitats turístiques,però sí que vincularia l’adquirent del pis i fins i tot 
a l’actual propietari dissident si no duia a terme en el moment de l’acord l’activitat de lloguer turístic.

Aquesta doctrina és perillosa (el mateix podria succeir si es prohibís l’ús per a consulta mèdica o 
similars) i té connotacions expropiadores de les facultats inherents al dret de propietat, amb la qual 
cosa és possible que, quan l’assumpte arribi als tribunals, la solució sigui diferent. No obstant això, 
de moment regeix i la tendència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no sembla allunyar-
se’n en excés. D’altra banda, convé recordar que la realització d’activitats molestes o il·lícites en 
un dels elements d’un edifici en règim de propietat horitzontal pot acabar conduint, d’acord amb el 
Codi Civil, a la privació d’ús de l’immoble durant un màxim de dos anys.

El paper de la mediació en la resolució de conflictes

En el marc de les normes promulgades en els darrers anys amb la finalitat promoure la reestructu-
ració del crèdit per evitar l’exclusió residencial, les Administracions local i autonòmica han impulsat 
serveis d’intemediació per proporcionar a les famílies l’assessorament i la interlocució amb les en-
titats financeres que afavoreixin que no perdin casa seva. Emmarcada en una relació de consum, 
es preveu una mediació preceptiva en el Codi de Consum de Catalunya. La Llei 4/2016, del 23 de 
desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió resi-
dencial, pretén oferir solucions per evitar l’exclusió social en casos de sobreendeutament.

Aquest conflicte hipotecari n’oculta un altre, igual o més nombrós, en la relació jurídica arrenda-
tària. Les divergències entre l’arrendador i l’arrendatari més habituals se centren, principalment, en 
els impagaments de la renda, els desacords sobre qui dels dos ha d’assumir el cost d’una repa-
ració o sobre la devolució de la fiança, entre d’altres. Si es volen evitar els llançaments executats 
arran de processos de desnonament, cal impulsar els mecanismes que afavoreixin preservar la 
relació arrendatària o, si és el cas, posar-li fi de manera pacífica.

La mediació és un procediment que permet gestionar de manera consensuada aquests conflictes. 
Davant les experiències ja existents, s’ha intentat promoure-la a la darrera reforma de la LAU en 
la qual s’estableix que “les parts poden pactar la submissió a mediació o arbitratge d’aquelles 
controvèrsies que per la seva naturalesa puguin resoldre a través d’aquestes formes de resolució 
de conflictes, de conformitat amb el que estableix la legislació reguladora de la mediació en as-
sumptes civils i mercantils i l’arbitratge”. La submissió d’un conflicte a mediació o arbitratge es pot 
pactar tant en el contracte, afegint la clàusula d’arbitratge, o posteriorment, mitjançant un annex.

Davant les situacions de conflicte, és fonamental tenir la voluntat d’arribar a un acord de bona fe. 
I no tothom té aquesta predisposició. Quan les parts s’enroquen en les seves postures, només 
generen un major conflicte. Abans d’arribar a una situació irresoluble, és quan es requereix la 
intervenció d’una tercera persona imparcial -el mediadorque les acompanyi per tal de gestionar 
aquesta situació.

La mediació proporciona l’espai per tal que totes dues parts, arrendador i llogater, amb 
l’acompanyament d’un mediador imparcial i neutral, puguin comunicar-se, exposin les seves per-
cepcions, ventilin les seves emocions, expressin els seus interessos i necessitats i puguin generar 
opcions de solució, tenint en compte la millor i pitjor alternativa a un acord negociat i, si així ho 
desitgen, posar fi al conflicte preservant la relació contractual. Permet aclarir malentesos, negociar 
la quantia de la renda, de quina manera s’afronten els diferents pagaments sobre reparacions... 
Si hi ha acord, la relació arrendatària es preserva i el llogater pot seguir a l’habitatge o, si així ho 
pacten, té temps per trobar-ne un altre.
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Les dificultats, recordem, les trobem quan les parts no tenen aquesta actitud dialogant, col·laborativa 
o quan entre elles hi ha un desequilibri de poder, insalvable. En aquests casos, caldrà recórrer 
a altres mitjans de solució. Malgrat els inconvenients, paga la pena que les parts coneguin de 
l’existència de la mediació.

Per això caldria estudiar la possibilitat d’institucionalitzar un servei de mediació a l’abast de tots els 
propietaris i llogaters que tenen el seu contracte inscrit, prenent com a model el sistema irlandès 
de resolució de conflictes estructurat per la junta d’arrendaments residencials, que té una funció 
quasi-judicial. Els propietaris i els llogaters que tenen el seu contracte d’arrendament registrat dis-
posen d’accés a informació precisa sobre els drets i deures respectius i la possibilitat d’acudir a la 
mediació quan sorgeixen aquests conflictes.

Cal, doncs, que des de la ‘finestreta única’ local a la qual s’adreça el ciutadà quan té un conflicte 
relacionat amb el seu habitatge s’ofereixi la mediació com un servei més de gestió de la situació en 
casos en què calgui preservar una relació interpersonal; i es recomani la inclusió d’una clàusula de 
submissió a la mediació als contractes celebrats entre arrendador i llogater, un cop conegut què és 
la mediació i com es desenvolupa.
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