
LA SÍNDICA OBRE UNA ACTUACIÓ D’OFICI PER 

ESTUDIAR EL PROCÉS DE NOTIFICACIÓ MUNICIPAL  DE 

LES SANCIONS DE TRÀNSIT  

Vilà ha rebut des de l’any passat fins ara 75 queixes de persones que coneixen 

l’existència d’una denuncia quan la sanció ja és ferma, s’ha iniciat el procés 

d’embargament o s’ha cobrat l’import de la denúncia 

La manca del coneixement del procés sancionador pot ocasionar una conculcació 

del principi de seguretat jurídica i de legítima defensa, ja que la persona afectada no 

es pot defensar dels fets imputats i no pot satisfer la sanció amb descompte  

La  síndica de greuges, Maria Assumpció Vilà, ha decidit obrir una actuació d’ofici per 

estudiar el procediment de notificació de les sancions de trànsit i del procediment de 

cobrament forçós que aplica l’Ajuntament de Barcelona. El motiu de l’inici d’aquesta 

intervenció ha estat que cada cop són més els ciutadans que s’adrecen a la defensora 

perquè desconeixen l’existència d’una sanció ferma en matèria de trànsit fins que no 

reben la comunicació d’embargament o la informació, de la seva entitat bancària, de la 

retenció de l’import econòmic.  

Des de l’any passat fins ara, la defensora ha atès 75 reclamacions per la manca de 

coneixement del procediment sancionador per part del ciutadà fins que la sanció ja era 

ferma o ja s’havia iniciat la via de constrenyiment. Amb anterioritat, el nombre queixes no 

era tant elevada. Per exemple, al llarg de 2010, es van tramitar 19 denúncies. Aquesta 

situació afecta inclús persones que reconeixen la infracció comesa i que haurien satisfet 

en el moment oportú l’import de la multa, per la qual cosa cal pensar que el fet de 

desconèixer l’existència de la sanció no és una maniobra evasiva per eludir la seva 

responsabilitat. 

En opinió de la defensora, la manca de coneixement del procés sancionador pot 

ocasionar una conculcació del principi de seguretat jurídica i de legítima defensa. La 

persona afectada no es pot defensar dels fets imputats ni pot satisfer la sanció amb el 

descompte del 50 % que preveu la llei i evitar el recàrrec de la sanció en via executiva. 



Es dóna la circumstància que, de les queixes estudiades entre els anys 2011 i 2012, la 

dificultat de comunicar al presumpte infractor l’expedient sancionador sovint no apareix 

durant el procediment administratiu de cobrament de la sanció per via de constrenyiment, 

moment en què les notificacions, normalment, es realitzen amb èxit. 

En els darrers anys, la síndica ha deixat constància d’aquestes situacions en els informes 

anuals que ha dirigit al Plenari del Consell Municipal. S’han descrit els fets i s’han suggerit 

actuacions per esmenar aquestes situacions no desitjades i millorar el procediment de 

notificació dels expedients en matèria de disciplina viària. 

Entre les propostes de la defensora destaquen: millorar la informació i l’orientació 

específica sobre procediments sancionadors i accions de defensa de les persones 

interessades a les oficines d’atenció ciutadana (OAC), revisar els protocols d’actuació en 

la fase de notificació de les sancions per garantir que l’adreça que figura en el Registre és 

correcta i aconseguir que l’acte de notificació sigui eficaç perquè els afectats puguin 

conèixer els actes que els imputin abans de la fase executiva. 

També s’ha suggerit facilitar als residents de fora de Barcelona la possibilitat de fer les 

gestions necessàries en els mateixos termes que els ciutadans que es poden desplaçar a 

les OAC o a l’Institut Municipal d’Hisenda i poder canviar el pagament d’algunes de les 

multes per activitats substitutòries.         

No obstant això, tot i les recomanacions fetes arribar al consistori, el problema no s’ha 

resolt i, atesa la importància de la situació, que genera malfiança en els ciutadans i la 

possible conculcació del seu dret de defensa, la síndica ha decidit obrir una actuació 

d’ofici per tal de conèixer els protocols, els criteris, les dificultats i els requisits emprats en 

el procediment sancionador en matèria de trànsit i especialment en allò que fa referència 

als procediments de notificació de la denúncia i de la sanció, instruïts per l’Institut 

Municipal d’Hisenda. 

L’objectiu és, si escau, proposar mesures de correcció i millora per garantir el dret dels 

ciutadans a un procediment just i al mateix temps assegurar que l’Administració municipal 

persegueix de forma adequada les infraccions en matèria de disciplina viària sense que la 

millor garantia i respecte del dret dels ciutadans generin impunitat de les conductes 

perseguibles o l’empara de conductes que burlin el compliment de la norma. 

Entre les peticions que l’equip de la defensora ha sol·licitat a l’Institut Municipal d’Hisenda 

hi figura el Plec de clàusules tècniques del servei de lliurament de notificacions i les 

instruccions de caràcter intern que s’hagin pogut donar per tal de millorar o aclarir els 

protocols de qualitat. També s’ha demanat a l’Ajuntament quins són els recursos utilitzats 

en la localització del domicili de notificació, els indicadors, en el cas que se’n disposi, de 

l’activitat relativa al nombre de notificacions realitzades en un període de temps, el 

percentatge d’entrega en mà i el rebuig i/o el dipòsit de la butlleta a la bústia.  


