
RETIRADA LA SANCIÓ A UN CIUTADÀ DE L’EIXAMPLE 

QUE VA SER MULTAT PEL SOROLL QUE CAUSAVEN 

ELS GOSSOS D’UNA ALTRA VEÏNA 

La Guàrdia Urbana es va confondre i va sancionar la persona que vivia en el pis del 

costat des del qual realment es produïen les molèsties 

La síndica ha donat la raó a l’afectat i ha resolt que el consistori li va causar 

indefensió i inseguretat jurídica i va donar una resposta incongruent al recurs que 

va presentar  

L’Institut Municipal d’Hisenda ha anul·lat la sanció després que l’agent que va fer la 

denúncia reconegués l’existència d’un error 

L’Ajuntament de Barcelona ha hagut de retirar una sanció a un ciutadà de l’Eixample a qui 

havia multat incorrectament pel soroll i les molèsties causades pels gossos d’una altra 

veïna de la mateixa finca. L’afectat va presentar el passat mes de març una reclamació a 

la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, després que el consistori li 

desestimés el recurs presentat. El promotor de la queixa va estar un any tractant de 

demostrar la seva innocència sense èxit.  

El periple del veí va començar el mes de febrer de 2011 quan va rebre en el seu domicili 

la notificació de la sanció per un import proper als 200 euros. El 2 de març de l’any passat, 

l’afectat va decidir presentar un recurs en el qual va fer constar que no tenia animals i que 

l’agent que el va sancionar es va confondre de pis i va indicar que les molèsties dels 

gossos provenien dels baixos 1a quan en realitat els inconvenients els causaven els 

animals que vivien en els baixos 2a. És a dir, el veí no solament era el principal perjudicat 

pels problemes de soroll, sinó que va ser sancionat per una infracció que no havia comès. 

Posteriorment, va reiterar l’existència de l’error en dos escrits més.  

Però de poc li va servir el recurs. El passat 9 de març, un any després d’haver-lo 

presentat, l’Ajuntament el va desestimar i el va instar a pagar l’import de la sanció, de 

186,49 euros amb recàrrecs, en el termini de 10 dies. El veí, finalment, va decidir pagar la 

multa per evitar perjudicis majors, ja que la via judicial del contenciós administratiu li 

suposava una despesa encara més gran. 



El passat 23 de març, el ciutadà va presentar una queixa a la síndica de greuges. La 

supervisió de l’expedient per part de la defensora va permetre comprovar que, en la 

tramitació del recurs, el consistori es va limitar a desestimar-lo perquè la qüestió 

reclamada no era cap dels motius d’impugnació establerts en la Llei general tributària, 

enlloc de realitzar les comprovacions necessàries dels fets.  

En el seu informe Vilà fa constar que l’actuació municipal ha causat perjudicis a la 

persona interessada. El ciutadà va rebre una resposta incongruent al seu recurs, un fet 

que li va causar indefensió i inseguretat jurídica. Coincidint amb la supervisió de la 

síndica, i després que el consistori desestimés el recurs, l’agent de la Guàrdia Urbana que 

havia posat la denúncia va reconèixer, el passat 26 de març, un error en la identificació de 

la persona responsable de la infracció.     

La defensora ha estimat la queixa del ciutadà, tot i que l’Institut Municipal d’Hisenda ha 

anul·lat la sanció després que l’agent no ratifiqués la denúncia, i s’ha recomanat que es 

tramiti amb celeritat la devolució dels ingressos indeguts. Amb caràcter general, la síndica 

ha suggerit també a l’Ajuntament que practiqui, amb la màxima diligència, les respostes a 

les al·legacions i els recursos que formulen els ciutadans per no vulnerar el dret a una 

resposta congruent.     

 


