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SÍNDICA DE GREUGES   
DE BARCELONA 
 
NOTA DE PREMSA 
 
La Síndica de Greuges de Barcelona demana més efectivitat en 
actuacions municipals referents als habitatges 
 
Dimarts, 9 de juliol de 2008 
 
Síndica de Greuges de Barcelona 
 

La Síndica de Greuges de Barcelona ha emès una decisió on adverteix sobre 
les deficiències que continua trobant en els mecanismes d’inspecció i resolució 
de situacions anòmales que afecten a l’habitatge. En concret, la Síndica ha 
estimat la queixa d’una comunitat de veïns de la Ronda Sant Pau de Barcelona 
on, malgrat la intervenció de l’Ajuntament, no s’ha actuat amb la eficàcia i la 
rapidesa necessària per solucionar el problema als afectats. La finca patia un 
problema de salubritat per les aigües fecals que s’acumulaven al pati de llums 
després de la reconversió il·legal de dos soterranis en habitatges.  
 
En els informes anuals de la Síndica de Greuges ja han posat de manifest les 
insuficiències en aquest àmbit. Aquest febrer, en la seva presentació al Plenari 
de l’informe del 2007, va destacar com a motiu de queixa dels ciutadans la 
manca de resultats de la inspecció per la lentitud del procés o per l’execució 
poc efectiva de les resolucions dictades per la mateixa Administració. La 
Síndica va demanar una millor resposta quan hi ha queixes dels ciutadans, un 
seguiment més exhaustiu dels expedients oberts i destinar més recursos a la 
inspecció. 
 
D’altra banda, arran d’aquesta i altres queixes, la Síndica de Greuges s’ha 
dirigit als responsables municipals perquè s’impliqui en un desplegament eficaç 
dels mecanisme de prevenció i de la capacitat d’execució que preveu la nova 
Llei d’Habitatge (18/2007), en vigor des del passat 9 d’abril. El desplegament 
d’aquesta Llei ha de permetre una acció més contundent contra abusos com 
l’assetjament immobiliari o els usos irregulars dels habitatges com a 
apartaments turístics. Alhora, també ha de facilitar una millor coordinació dels 
procediments administratius sobre problemes d’habitatge en els que hi ha 
competències compartides entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya.  
 
Un exemple d’inspecció sense resultats 
 
Un dels casos que ha motivat la insistència de la Síndica de Greuges en 
aquesta recomanacions és un exemple d’un procés administratiu que no ha 
solucionat el problema i que és contrari al principi de Bona Administració.  
 
Després d’una demanda denúncia dels veïns d’un immoble de la Ronda Sant 
Pau realitzada al juliol del 2005, l’Ajuntament va dictar diverses ordres de 
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suspensió de les obres que es realitzaven en els soterranis de la finca per a 
convertir-los en dos habitatges. Els successius canvis de titularitat dels locals i 
la dilació en les actuacions municipals van aconseguir evitar l’execució 
d’aquesta suspensió.  
 
Posteriorment, dos anys després de la primera denúncia, aquest cas va tenir 
com a agreujant l’aparició d’aigües fecals al pati de llums de l’edifici per una 
realització incorrecta de la reforma dels soterranis. Això va provocar un 
problema de salubritat que va afectar a tots els veïns de l’edifici, a més dels 
habitants del nous pisos. 
 
Arran de la queixa presentada pels veïns al mes de gener d’aquest any, la 
Sindicatura de Greuges ha seguit el cas. S’ha visitat la finca, s’ha revisat 
l’expedient municipal i s’ha reunit amb els propietaris i també amb tècnics i amb 
la Gerència del Districte de l’Eixample. Del seguiment d’aquest expedient s’ha 
constatat que un dels problemes inicials és que al 2003 la Generalitat va 
atorgar la cèdula d’habitabilitat als dos soterranis que fins aleshores havien 
estat uns magatzems. En canvi, les normes urbanístiques prohibeix 
explícitament l’ús de soterranis com a habitatges. Aquesta situació irregular no 
es va detectar en cap dels processos de compraventa de les finques i no es va 
posar en evidència fins que els veïns van reclamar una inspecció municipal al 
juliol del 2005.  
 
En aquesta inspecció municipal es va comprovar que s’estaven reformant els 
dos soterranis, que no es tenia la llicencia d’obres pel canvi d’ús, i que en el 
cadastre constaven com a magatzems. Per això, el 25 de juliol de 2005 el 
Districte va ordenar la suspensió immediata de les obres quan encara no 
s’havien finalitzat. Aquesta ordre no es va complir i, una vegada finalitzades les 
obres, les diverses inspeccions realitzades i una nova ordre de legalització de 
les obres dictada el 2006 tampoc va tenir cap efecte. Els diversos canvis de 
propietaris i les al·legacions presentades van aturar l’execució del procés de 
suspensió de les obres i, finalment, els soterranis van ser ocupats per dues 
famílies. 
 
L’estiu del 2007, la incorrecta connexió del desguàs dels soterranis al pou de 
recollida d’aigües pluvials, va fer emergir les aigües fecals al pati de la finca.  
 
 
Inspecció correcta, però procés ineficaç 
    
El control de les llicencies d’obres i les inspeccions són una de les mesures 
més eficaces per evitar els abusos en el mercat immobiliari i en l’accés a 
l’habitatge. Com s’ha recordat en els informes anuals de la Síndica de Greuges 
de Barcelona, l’administració compta amb diversos instruments per protegir la 
legalitat com la capacitat sancionadora i l’execució subsidària.  
 
Però aquest cas posa de manifest com la intervenció de les dues 
administracions ha estat insuficient per evitar la realització d’unes obres 
il·legals i per aturar-les i restituir la legalitat. A més d’una il·legalitat manifesta 
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com la reconversió de dos soterranis en habitatges, el problema es va agreujar 
amb un risc per la salut dels veïns afectats.  
 
Des de que es va iniciar la inspecció municipal el juliol del 2005, hi va haver 
temps suficient per una intervenció enèrgica del Districte per aturar les obres 
aplicant mesures cautelars i, per comunicar a la Generalitat la concessió 
inadequada de la cèdula d’habitabilitat als dos soterranis. Alhora, atenent als 
canvis de titularitat que s’havien detectat, una consulta actualitzada al Registre 
de la Propietat també hauria facilitat l’execució de les ordres dictades pel 
Districte. 
 
Per això, tot i que l’Ajuntament ha intervingut i que diversos elements han 
dificultat la seva tasca, la Síndica de Greuges ha estimat la queixa dels veïns al 
considerar que no s’ha actuat a temps per impedir aquesta situació. Això ha 
facilitat que es consolidi la situació d’il·legalitat, va provocar l’aparició de 
problemes de salubritat, i a més, pot comportar que els actuals propietaris dels 
soterranis perdin el seu habitatge.  
 
En les recomanacions d’aquesta decisió, la Síndica també recorda la 
responsabilitat de l’Ajuntament en la tutela de la salut pública.  
 
      
 
Podeu adreçar-vos a l’oficina de la Síndica de Greuges de Barcelona per a més 
informació, aclariments o declaracions. 
 
 


