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SÍNDICA DE GREUGES   
DE BARCELONA 
 
 
NOTA DE PREMSA 
Síndica de Greuges de Barcelona,  juliol de 2007 
 
L’Ajuntament de Barcelona aplica la jurisprudència del Tribunal 
Constitucional que obliga a utilitzar totes les dades disponibles dels 
ciutadans per comunicar els procediments sancionadors. 
 
Resposta positiva de l’Ajuntament a una recomanació de la Síndica de Greuges 
de Barcelona sobre una sanció de trànsit que no havia comunicada al domicili 
on estava empadronat l’infractor. Això no anul·la la obligació dels ciutadans de 
comunicar els canvis de domicili al Registre de Vehicles de Trànsit. 
 
 
En una resposta a una recomanació de la Síndica de Greuges a l’Institut 
Municipal d’Hisenda, Ajuntament de Barcelona admet la necessitat d’aplicar la 
jurisprudència del Tribunal Constitucional sobre la comunicació de sancions. La 
recomanació fa referència a una queixa presentada per una sanció de trànsit 
que només va ser comunicada al domicili que constava en el Registre de 
Conductors de Trànsit i no a l’adreça que figurava en el Padró Municipal. El 
Tribunal Constitucional ha reiterat en diverses sentències que l’administració 
que sanciona, després d’intentar notificar la sanció al domicili que li faciliti 
Trànsit, haurà d’intentar-ho en altres domicilis del ciutadà que l’administració 
conegui; en el cas dels ajuntaments, les dades que consten al Padró Municipal 
d’Habitants. 
 
La Constitució Espanyola (art. 24) estableix que en qualsevol procediment 
sancionador l’interessat té el dret a ser informat de l’acusació que es formula 
contra ell, ja que és la única forma que té per exercir el seu dret a la defensa. 
Així ho recull la jurisprudència del Tribunal Constitucional quan exposa que “els 
valors essencials que es troben a la base de l’art. 24 CE no quedarien 
salvaguardats si s’admet que l’Administració pot incidir en l’esfera jurídica dels 
ciutadans imposant-los una sanció sense observar cap procediment i, per tant, 
sense possibilitat de defensa, doncs, la garantia de l’ordre constitucional 
exigeix que l’acord s’adopti a través d’un procediment en el que el presumpte 
implicat tingui oportunitat d’aportar i proposar les proves que consideri 
pertinents i al·legar el que convingui al seu dret”. [POSAR CITA SENTÈNCIA] 
 
En les sancions de trànsit, el procediment habitual és notificar-ho en el domicili 
que consta en el Registre de Conductors de Trànsit, ja que així està estipulat 
legalment. Si després d’intentar-ho dues vegades no aconsegueix resposta, la 
notificació es fa per edictes; és a dir, es publica als diaris oficials corresponents 
i al taulell d’anuncis. Els passos següents són la provisió de constrenyiment i 
l’ordre d’embargament. Aquesta pràctica és ajustada al dret però pot implicar el 
risc d’un ús abusiu de la notificació a través d’edictes per raons de comoditat i 
pot provocar la indefensió al ciutadà.  
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Aquest procediment és el que es va seguir en la tramitació de dues sancions a 
un ciutadà que havia estat multat mentre circulava. El ciutadà havia realitzat un 
canvi de domicili que va ser oportunament inscrit al Padró Municipal però no ho 
va fer en el Registre General de Trànsit. Per això la notificació de les sancions 
les va rebre al seu domicili anterior i no va tenir coneixement de que havia estat 
sancionat fins que va rebre al seu domicili la provisió de constrenyiment.  
 
Després de l’estudi d’aquest expedient, en la decisió de la Síndica de Greuges 
de Barcelona es va estimar parcialment la queixa ja que “l’Institut Municipal 
d’Hisenda ha practicat les notificacions atenent a la legislació corresponent 
però tenia coneixement d’altres domicilis del presumpte infractor que podia 
haver utilitzat per procurar-li el dret a la defensa”. Per això va recomanar 
l’aplicació de la jurisprudència del Tribunal Constitucional i que “s’intenti al 
màxim la notificació personal abans de procedir a la notificació per edicte”.  
 
La Sindicatura de Greuges de Barcelona valora positivament la resposta de 
l’Institut Municipal d’Hisenda on es reconeix explícitament la “jurisprudència del 
Tribunal Constitucional en què s’imposa el criteri de que l’Administració 
sancionadora ha d’intentar la notificació  personal en altres domicilis coneguts 
per la mateixa abans de procedir a la notificació edictal”. En aquest cas, 
l’Institut Municipal d’Hisenda ha acordat anular la sanció.  
 
El dret dels ciutadans a ser notificats per tots els mitjans disponibles, no 
disminueix la obligació que tenen de comunicar al Registre de Conductors de 
Trànsit qualsevol canvi de domicili. Els ciutadans tampoc poden al·legar 
indefensió quan és clar que han impedit volgudament rebre les notificacions, 
per exemple, retornant o ignorant les notificacions rebudes en un domicili 
correcte. 
 
Aquest tipus de queixa sobre la manca de notificació d’una sanció és habitual, 
per exemple, en les multes de circulació dels ràdars, quan no hi ha una 
comunicació de la sanció en el moment de cometre la infracció. En el primer 
informe anual de la Sindicatura de Greuges de Barcelona ja s’havia recordat 
que l’Ajuntament disposa de mitjans per conèixer el domicili del ciutadà al qui 
s’imposa una sanció. Igualment, en les queixes que ha estimat la Síndica de 
Greuges de Barcelona, l’Institut Municipal d’Hisenda ha acceptar anular les 
sancions sempre que s’han detectat errors o defectes en la notificació. 
 
 
Pilar Malla, Síndica de Greuges de Barcelona. 
 
-- 
 
Podeu adreçar-vos a l’oficina de la Síndica de Greuges de Barcelona per a més 
informació, aclariments o declaracions sobre el tema. 
  
 


