
10 ANYS SENSE RESOLDRE UN CAS DE DISCIPLINA 

URBANÍSTICA A SANTS-MONTJUÏC 
 

Una persona denuncia que als baixos de la seva finca s’utilitza com a allotjament un 

local que no reuneix les mínimes condicions d’habitabilitat i que és un perill perquè 

no disposa d’una adequada sortida de fums, gas i ventilació 

Tot i que l’Ajuntament va dictar una ordre per legalitzar l’espai, que ha estat 

ratificada judicialment, el problema no s’ha solucionat 

La síndica considera l’actuació municipal ineficaç i recorda al consistori que 

l’ordenament jurídic li atorga les atribucions necessàries per reconduir la situació 

Fa 10 anys, la comunitat de propietaris d’una finca de Sants-Montjuïc va presentar una 

denúncia davant l’Ajuntament perquè un local situat als baixos de la seva finca s’estava 

utilitzant com a allotjament sense reunir les condicions mínimes d’habitabilitat, és a dir, en 

realitat es tractava d’un infrahabitatge que infringeix la disciplina urbanística. Una dècada 

després, el problema encara no s’ha resolt i a l’espai continua fent-hi vida com a mínim 

una persona tot i l’existència d’una resolució administrativa ratificada judicialment. 

El cas va arribar a mans de la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, el 

passat setembre. En la queixa, la persona denunciant exposava que el local s’havia 

reconvertit en habitatge sense la corresponent cèdula d’habitabilitat. L’acta municipal diu 

que es tracta d’un espai inferior als 30 metres quadrats sense la correcta evacuació de 

fums, gas o ventilació, i en el qual s’ha instal·lat una cuina, un bany, calefactors, 

ventiladors i altres elements elèctrics. Segons els veïns, podria existir un risc real 

d’incendi. 

La síndica ha estimat la queixa per una actuació poc eficaç per part del Districte de Sants-

Montjuïc i adverteix el consistori de l’obligació de fer ús de totes les atribucions que li 

atorga l’ordenament jurídic per reconduir la situació, atès que es tracta d’una situació 

irregular que pot comportar un risc per als residents de l’edifici. 

 



Dues multes per un valor de 3.600 euros 

Els fets es remunten al 27 de març de 2002. Aquell dia, el president de la comunitat de 

propietaris de la finca va denunciar el cas. Poc després, la Guàrdia Urbana va 

inspeccionar el local i es va dictar una ordre de legalització o de restitució del local al seu 

estat anterior. El consistori, a més, va imposar a la propietat una multa coercitiva d’uns 

600 euros com a mesura d’execució forçosa. Però, atès que l’ordre dictada no es va 

complir, es va imposar una altra sanció per obres sense llicència per un valor de 3.000 

euros. 

 
La propietat del local va presentar un recurs contenciós administratiu contra l’Ajuntament, 

però el Jutjat número 14 de Barcelona va donar la raó a l’Ajuntament, és a dir, la resolució 

administrativa municipal va ser ratificada judicialment. D’això en fa uns tres anys, però la 

situació, a principis de març de 2012, quan la síndica va signar la resolució, no havia 

variat i l’espai continuava utilitzant-se com a allotjament. 

 

En les conclusions del seu informe, Vilà considera inadmissible que una actuació 

municipal que va començar adequadament, amb la inspecció per part de la Guàrdia 

Urbana i la imposició de les multes coercitives, hagi esdevingut ineficaç. La síndica creu 

que l’Ajuntament hauria pogut adoptar més mesures contundents i efectives. 

 

La síndica recorda al consistori que la Llei de l’habitatge atorga facultats clares i 

inequívoques a l’Administració pública per evitar situacions com la descrita. De fet, és una 

eina cabdal per preservar la funció social de l’habitatge, per impedir els usos inadequats i 

per adoptar mesures provisionals, cautelars o coercitives. Fins i tot preveu que, en el 

supòsit de la clausura d’immobles, es pugui canalitzar la càrrega del reallotjament de 

l’ocupant al titular de l’habitatge. I preveu que pot ser sancionat el fet de transmetre, llogar 

o cedir l’ús d’habitatges que no compleixen les condicions bàsiques de seguretat, així com 

l’ús com a habitatges d’espais que no han obtingut la cèdula d’habitabilitat i el fet 

d’explotar econòmicament immobles considerats infrahabitatges.  

   

 


