
  

LA SÍNDICA ALERTA DEL RISC PERSISTENT 

D’ACCIDENT I LA MALA CONSERVACIÓ DE LES 

FINQUES 53 I 55 DEL CARRER DE SANT ANTONI ABAD 

  
La defensora va emetre un informe el 2008 on ja advertia del perill i de la passivitat 

municipal per obligar la propietat a rehabilitar l’edifici número 53, força degradat i 

amb problemes de filtracions d’aigua, sobreocupació i manca d’habitabilitat 

 
La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha fet arribar a l’Ajuntament 

una carta on mostra la seva preocupació per l’important i persistent estat de degradació 

de les finques del carrer de Sant Antoni Abad, números 53 i 55, a Ciutat Vella, 

desallotjades recentment després de l’enfonsament d’una paret mitgera. La Sindicatura ja 

va emetre l’any 2008 un informe, tot i que tenia queixes des del 2006, on advertia del perill 

i de la passivitat municipal per obligar els propietaris a mantenir les finques en bon estat, 

especialment la número 53. 

En la carta que ha enviat a la gerent de Ciutat Vella, Mercè Massa, i al gerent de 

Prevenció, Seguretat i Mobilitat, Joan Delort, la síndica els recorda que l’oficina que 

representa va estimar les queixes presentades per veïns dels dos immobles i va posar de 

manifest que, si el consistori no actuava enèrgicament, cosa que no va fer, hi podia haver 

conseqüències greus per a les persones davant l’evident degradació dels edificis.  

Entre els greus problemes detectats el 2008 a la finca número 53, que, segons la 

Sindicatura, es troba en pitjor estat de degradació que l’altra, hi figuren la manca de 

condicions d’habitabilitat, la sobreocupació d’alguns pisos, el risc per a la salut dels veïns 

–pel consum d’aigua provinent dels dipòsits del terrat– i la manca de seguretat. La 

defensora va recomanar a l’Ajuntament que iniciés un expedient de conservació de la 

finca número 53 i que esgotés els mecanismes jurídics de l’execució forçosa per obligar el 

propietari a conservar la finca, tal com diu la llei.  

El consistori va fer inspeccions, va enviar requeriments i va posar multes coercitives a la 

comunitat de propietaris del número 53, però els problemes no s’han resolt. Coincidint 

amb l’enfonsament, l’equip de la síndica ha pogut comprovar que la finca encara està més 



deteriorada. A l’interior de l’immoble encara hi ha filtracions d’aigua i la majoria dels 

balcons continuen apuntalats.   

Dipòsits manipulats 

En l’informe elaborat el 2008, la síndica ja feia constar que la façana del número 53 es 

trobava força deteriorada, amb una xarxa per evitar despreniments. També s’informava 

que un dels pisos de la quarta planta tenia humitats procedents dels dipòsits dels terrats i 

que alguns veïns havien manipulat els dipòsits perquè, presumptament, l’aigua que 

arribava al seu pis era insuficient.   

A la planta baixa, hi vivia una família amb fills. A l’interior de la casa, hi entrava aigua, i 

part de la instal·lació elèctrica estava inutilitzada. La síndica va estimar que possiblement 

el pis no reunia els mínims exigibles d’habitabilitat. A més, les condicions d’enllumenat i 

de neteja de l’escala eren deplorables i la porta d’entrada es trobava moltes vegades 

oberta, la qual cosa comportava que qualsevol persona pogués entrar a la finca. En una 

visita a l’edifici, l’equip de la Sindicatura va poder comprovar l’existència de xeringues, 

llaunes de begudes i preservatius en un forat de l’escala.   

Pel que fa a la finca número 55, en l’informe de la síndica s’explica que la comunitat de 

propietaris va haver de fer una construcció al terrat per evitar que les persones de 

l’immoble contigu els prenguessin l’aigua, fet que ha succeït diverses vegades. Fins i tot 

es va trobar un forat gran entre ambdues finques pel qual podia passar una persona, i que 

caldrà comprovar si continua existint i si té alguna cosa a veure amb l’enfonsament de la 

paret. Alguns veïns de la finca número 55 van manifestar a la síndica la seva por per la 

inseguretat que els generava el forat davant possibles robatoris. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


