
LA SÍNDICA SUPERVISA EL CAS D’UN CIUTADÀ QUE VA 

SER MULTAT TOT I QUE NO VA SER IDENTIFICAT 

CORRECTAMENT EN ELS FULLS DE DENÚNCIA 
  
Un home va ser sancionat com a mínim cinc cops per venda ambulant i per llençar 

objectes a la via pública tot i que en les butlletes figuraven unes dades 

identificatives que no coincidien amb les seves 

 

Tot i que l’Ajuntament ha admès l’error i ha retornat els imports, Vilà  ha estimat la 

queixa i considera que l’actuació municipal ha estat incorrecta 

  

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha supervisat el cas d’un 

home estranger, que viu fora de la capital catalana, que va ser sancionat erròniament com 

a mínim amb cinc multes per incomplir l’Ordenança del civisme. Tot apunta que aquest 

home va ser multat, presumptament, perquè va ser confós amb un altre, ja que té un nom 

força comú en el seu país d’origen. El més greu és que l’individu va ser sancionat tot i 

que, en la butlleta de denúncia, l’infractor no estava ben identificat. La síndica ha estimat 

la queixa i considera que l’actuació municipal ha estat incorrecta perquè s’ha vulnerat la 

seguretat jurídica a que té dret tota persona. 

  

El denunciant va presentar una reclamació davant la defensora dels barcelonins el passat 

28 d’abril en què manifestava el seu desacord amb la imposició de diverses sancions per 

contravenir a l’Ordenança del civisme els anys 2008 i 2009. La primera notificació 

municipal que va rebre era per venda ambulant d’aliments i de begudes sense 

autorització. 

 

El ciutadà va decidir presentar un recurs d’alçada al qual va adjuntar el full de marcatge 

de l’empresa on treballa del dia que presumptament havia comès la falta, el 6 de febrer de 

2009, però aquest va ser desestimat i es va iniciar el procés d’embargament. Quan l’home 

es va assabentar que tenia tres sancions més pel mateix motiu i una altra per llençar 

envasos a la via pública, va decidir denunciar els fets davant els Mossos d’Esquadra. 

 



Davant l’inici del procés d’embargament, el ciutadà va interposar un recurs de reposició 

que va motivar una nova revisió de l’expedient, i llavors es va poder comprovar que, en 

les corresponents butlletes de denúncia, no hi constava identificat de manera concreta el 

responsable de les infraccions denunciades, atès que, en les multes, hi figuraven unes 

dades (número d’identificació fiscal i domicili personal) que no coincidien amb les del 

promotor de la queixa a la síndica. 

 

En comprovar aquestes incongruències, i d’acord amb el conveni establert amb 

l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’embargaments que s’han de dur a terme fora de 

la capital catalana, la cap de la Dependència a Barcelona de l’Agència Tributària a 

Catalunya va resoldre estimar les pretensions del recurrent, anul·lar les multes 

impugnades i procedir a la devolució dels imports ingressats indegudament.  

  

Tot i que l’Institut Municipal d’Hisenda ha corregit l’error, la síndica ha conclòs que 

l’actuació municipal ha estat incorrecta per insuficiència de garanties en el procediment, ja 

que s’ha resolt un recurs de reposició interposat per l’interessat tenint en compte el fons, 

però no els defectes formals de la denúncia. Concretament, les butlletes no identificaven 

de forma correcta l’infractor, ja que, en l’apartat de les dades de la persona denunciada, el 

número d’identificació que es feia constar era X000000001R i una adreça diferent de la 

seva. Això ha comportat que l’òrgan resolutori hagi anul·lat la resolució desestimatòria i 

hagi deixat sense efecte el procediment sancionador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


