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LA SÍNDICA INSTA L’AJUNTAMENT A COMPENSAR UNS 

VEÏNS EXPROPIATS DE TORRE BARÓ PELS PERJUDICIS 

CAUSATS EN EL SEU REALLOTJAMENT FORÇÓS AL 

CARRER DE MARTORELLES  

 
Les famílies van adquirir els nous pisos amb una ajuda ministerial per cinc anys 

renovables que ha estat suprimida  

 

Vilà creu que l’Ajuntament ha d’assumir part dels costos perquè va ser 

l’administració encarregada de conduir l’expropiació i la reubicació, i va fixar les 

condicions de l’operació de venda i els preus  

 

La defensora ha supervisat 33 queixes de famílies molt preocupades per la 

impossibilitat de fer front a la hipoteca i per desperfectes en els habitatges fruït 

d’una mala construcció 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha emès un informe en que 

insta l’Ajuntament a compensar un grup de veïns de Torre Baró pels perjudicis causats 

per un reallotjament no voluntari en uns pisos de protecció oficial del carrer de Martorelles 

després de ser expropiats. Sota l’empara de l’Ajuntament de Barcelona, l’administració 

que va conduir l’expropiació i la posterior reubicació, els residents van adquirir els 

habitatges comptant amb una ajuda ministerial per cinc anys renovables que cobria fins el 

40% de la hipoteca. La subvenció, però, ha estat suprimida i molts veïns no saben com 

podran fer front al crèdit hipotecari. Vilà ha proposat que s’estableixi una reparació 

econòmica als afectats que s’hauria de fer extensible a la resta de veïns que van comprar 

un habitatge, a pesar que no eren expropiats, comptant amb l’ajut ministerial. 

  

La defensora ha tramitat 33 queixes veïnals de residents que viuen, des de l’any 2007 o 

principis de 2008, en  les finques. En les reclamacions, els afectats exposen la seva 

precària situació econòmica i descriuen nombrosos desperfectes en els habitatges fruït 

d’una mala construcció i de la baixa qualitat dels materials emprats: entrades d’aigua, 

humitats i condensació a l’interior de les habitacions, rajoles mal col·locades, 
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deteriorament de les portes, plaques solars i ascensors que no funcionen, i arquetes de 

les cloaques que s’embussen amb facilitat. Els veïns es queixen també que sota un 

habitatge s’ha instal·lat un transformador elèctric de 25.000 watts que no estava previst en 

el projecte de l’obra, amb el risc que pot comportar per la salut. 

 

Aquests habitatges del carrer de Martorelles són pisos de protecció oficial en règim de 

venda que van ser comercialitzats pel Patronat Municipal de l’Habitatge. Segons van 

exposar els reclamants a Vilà, en 24 d’aquests pisos hi viuen expropiats pel PERI (Pla 

especial de reforma interior) urbanístic de 1984 de Torre Baró que va ser modificat l’any 

2003. I en altres 17 habitatges hi resideixen  beneficiaris d’un sorteig realitzat pel Consorci 

de l’Habitatge. 

  

Una part important dels residents, inclosos expropiats i beneficiaris del sorteig, van 

adquirir l’habitatge comptant amb la citada subvenció de les quotes del préstec hipotecari 

per part del Ministerio de la Vivienda (quan es va suprimir el citat ministeri se’n va fer 

càrrec el Ministerio de Fomento) que se’ls va oferir durant la comercialització del pisos.  

 

L’ajut era per 10 anys i representava fins a un 40% del finançament de la quota mensual. 

Estava reconegut per cinc anys i era prorrogable per altres cinc si els beneficiaris en 

sol·licitaven l’ampliació i acreditaven que continuaven reunint els requisits, segons una 

resolució administrativa de la Generalitat d’octubre de 2007. A partir del novembre de 

2012, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya va anar resolent que les persones que havien 

sol·licitat la renovació de l’ajut seguien complint amb les condicions per accedir a 

l’ampliació.  

 

Tot i que l’ajuda era ministerial, en el seu informe la síndica fa constar que l’Ajuntament va 

ser l’administració encarregada de conduir tot el procés d’expropiació, taxació i 

reallotjament dels veïns. També va executar el PERI, va construir els nous habitatges i va 

fixar condicions de l’operació de venda i els preus i va preparar els contractes sense que 

els veïns poguessin negociar les condicions. Aquestes condicions eren vàlides per tots els 

residents, afectats o no per l’expropiació. 

 

El contracte entre el Patronat Municipal de l’Habitatge i els veïns incorpora la resolució 

administrativa de reconeixement de la subvenció del crèdit als compradors dels habitatges 

municipals per la signatura d’un conveni, l’any 2005, entre el Departament de Medi 

Ambient i Habitatge de la Generalitat i el Ministerio de la Vivienda. 

 

En opinió de la síndica, molts veïns es van veure embarcats per l’Ajuntament en un canvi 

de vida no demanat ni desitjat per ells i actualment estan patint les conseqüències de la 

compra d’un habitatge per la impossibilitat d’assumir el cost de la hipoteca contractada, 

després de la supressió de la subvenció pública a la quota de la hipoteca. 

 

La supressió de l’ajut no era previsible a ulls dels afectats, però ho havia de ser per 

l’Ajuntament, com a conductor que era del negoci jurídic i com a coneixedor de l’actuació 
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administrativa de la Generalitat i del Ministerio i dels termes del conveni interadministratiu. 

El resultat és un futur incert i angoixant per als damnificats que han d’esgotar els seus 

limitats recursos a pagar el deute hipotecari abandonats a la seva sort pel Patronat 

Municipal de l’Habitatge, que orienta la solució cap a l’àrea de Serveis Socials. 

 

Segons Vilà, és indiscutible que l’Ajuntament va ser el promotor de la totalitat d’actuacions 

que han portat a la situació actual, per la qual cosa existeix una relació indiscutible causa-

efecte que requereix una actuació municipal per compensar els afectats per una 

intervenció urbanística desafortunada i ara paralitzada. 

 

En conseqüència, la síndica ha donat la raó als veïns i ha considerat que l’Ajuntament és 

responsable de les conseqüències d’una reubicació no voluntària que va causar perjudicis 

greus als propietaris expropiats i reallotjats en haver-los portat a un negoci jurídic que van 

acceptar per confiança legítima en l’administració. I considera que el consistori ha 

d’assumir part del cost de les dificultats per mantenir l’habitatge dels veïns establint una 

fórmula de reparació econòmica. 

 

L’Ajuntament ha dit a la síndica que no és viable assumir de manera permanent i 

generalitzada, la cobertura de prestacions o subvencions que deixin d’atorgar o 

interrompin altres administracions, però sí que se planteja concedir ajudes a les famílies o 

persones que demostrin una vulnerabilitat. Una vintena de famílies que no poden pagar el 

seu rebut ja han començat a presentar la documentació al consistori (tot i que encara no 

saben com se’ls ajudarà), però n’hi altres 20 que encara esperen una resposta municipal.   

 

Resoldre les deficiències constructives 

Respecte als desperfectes dels habitatges, la síndica ha conclòs que l’obra va ser 

executada i lliurada, amb moltes deficiències, en la seva construcció, i considera que 

l’Ajuntament les hauria d’anar assumint i resolent. Sembla que així s’està fent, però a 

costa de la permanent reclamació dels afectats. 

 

En el seu informe, Vilà posa especial èmfasi en que els vidres utilitzats en les finestres 

són de menor qualitat que els previstos en la memòria de l’obra. Aquest fet suposa un 

incompliment del projecte constructiu que ha de ser esmenat perquè els veïns pateixen 

els canvis de temperatura i la humitat de viure en una zona de muntanya. 

 

Pel que fa al transformador elèctric, el Patronat Municipal de l’Habitatge ha encarregat 

estudis dels nivells d’immissió radioelèctrica, contaminació acústica i vibracions. El 

Patronat ha informat a la síndica que els resultats han estat negatius pel que fa a la seva 

incidència en la salut i la seguretat dels veïns.  

 


