
LA SÍNDICA VEU MANCA D’EFICIÈNCIA MUNICIPAL PER  

EVITAR LES REITERADES SANCIONS A UN VEHICLE 

QUE MAI HA CIRCULAT PER BARCELONA 

 
L’Ajuntament ha fet arribar a un ciutadà asturià denúncies comeses realment per un 

altre cotxe amb matrícules diferents al davant i al darrere  

 

Les fotografies van permetre descobrir que la matrícula del davant del cotxe 

infractor era igual que la del vehicle sancionat erròniament  

 

El consistori s’ha vist obligat a retirar les multes imposades al llarg de 2010 i 2011  

 

L’Ajuntament de Barcelona va sancionar al llarg dels anys 2010 i 2011 reiteradament un 

cotxe que mai va circular per la capital catalana. Les sancions que va rebre el propietari 

d’aquest vehicle, que va presentar una queixa a la síndica de greuges de Barcelona, 

Maria Assumpció Vilà, eren errònies i en realitat les infraccions les havia comès un altre 

turisme que portava dues matrícules diferents al davant i al darrere. La matrícula del 

davant coincidia, tant en els números com en les lletres, amb el turisme sancionat 

erròniament. Vilà ha conclòs que hi va haver manca d’eficiència municipal per evitar les 

reiterades sancions.  

 

La curiosa història es remunta a fa més d’un any, quan una empresa domiciliada a 

Astúries va començar a rebre sancions del consistori barceloní, per un import d’uns 500 

euros, per superar el límit horari i no disposar de comprovant en diferents zones 

d’estacionament de pagament de la ciutat. El passat 29 de juny, el ciutadà va decidir 

demanar ajuda a la síndica “per la manca de solució municipal a les reiterades denúncies 

de circulació que per error rebia de l’Ajuntament”. En la seva reclamació, el denunciat va 

fer constar també que el turisme multat mai havia circulat per Barcelona. 

 

Quan la defensora dels barcelonins es va posar en contacte amb l’Institut Municipal 

d’Hisenda, els tècnics ja investigaven què passava amb aquestes multes perquè es 

tractava d’un cas força estrany. En un primer moment es va pensar que l’error era degut al 



fet que els vigilants havien fet constar en el full de denúncia la matricula del vehicle asturià 

(amb el número 4858) en lloc de la matrícula del vehicle barceloní (4885) que realment 

havia comès les infraccions. Les dues plaques coincidien en tot, inclús en les lletres, 

menys en l’ordre dels dos darrers números. 

 

Però el cas no es va resoldre tan fàcilment. Pel que sembla, quan un vigilant posa una 

multa ho fa normalment des del davant i no des del darrere, i sempre es prenen imatges 

per disposar de proves de la infracció comesa. En aquest cas, les fotografies van 

permetre descobrir que el vehicle que feia les faltes era en realitat un altre i no coincidia ni 

amb el model ni amb la marca del cotxe sancionat. També es va comprovar que el turisme 

infractor portava dues matrícula diferents (al davant hi figurava el número 4858, i al 

darrere, el 4885). I la del davant coincidia, tant en els números com en les lletres, amb la 

del turisme asturià a qui l’Ajuntament feia arribar les sancions. 

  

El cas s’ha tancat amb l’anul·lació de les sancions errònies contra el vehicle domiciliat a 

Astúries. La síndica ha considerat que l’actuació dels serveis municipals ha estat la 

correcta, tot i que ha trobat a faltar una major eficiència, ja que els fets es remunten al 

gener de 2011, quan el propietari del cotxe d’Astúries va començar a rebre les sancions, i 

les al·legacions de l’empresa titular haurien d’haver estat motiu suficient per accelerar les 

investigacions municipals.  

 

Respecte al vehicle que ha comès realment les infraccions, l’Ajuntament ha comunicat a 

la síndica que el cas s’ha posat en mans de la Guàrdia Urbana perquè porti a terme les 

investigacions oportunes i es posi en contacte amb el propietari del vehicle infractor 

perquè corregeixi el presumpte error de les matrícules.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


