
 
 

DUES NOVES ACTUACIONS D’OFICI EN MATÈRIA D’HABITATGE DE 
PROTECCIÓ OFICIAL I DE MAL ÚS VEÏNAL DE L’URBANISME DE 
L’ESPAI PÚBLIC 
 
Barcelona, 1 de juliol del 2020 – La Síndica de Greuges de Barcelona ha iniciat dos 

expedients d’ofici, en matèria d’habitatge i d’urbanisme i/o espai públic respectivament, 

després de conèixer dues situacions que poden vulnerar drets fonamentals de la ciutadania. 

 

Vuit mesos esperant la signatura del contracte 

La defensora de la ciutadania barcelonina, Maria Assumpció Vilà, ha tingut constància d’un 

possible perjudici d’accés al dret a l’habitatge del jovent amb habitatges assignats. 

Concretament, es tracta de dues persones beneficiàries d’habitatges de lloguer assequible 

de la promoció de Fabra i Coats. Denuncien que no han signat el contracte de lloguer dels 

habitatges que tenen assignats des de fa 8 mesos. La signatura estava prevista pel mes de 

març, però amb la crisi de la Covid-19, desconeixen quan se signarà i quan podran entrar a 

viure-hi.  

 

Cal recordar que l’article 47 de la Constitució recull el dret a un habitatge digne i adequat, 

així com que l’administració municipal ha de vetllar per l’existència d’una oferta adient 

d’habitatge i equipaments de barri per a la ciutadania. “Volem saber si s’ha vulnerat el dret 

d’accés a l’habitatge i analitzar si s’han aplicat els criteris de la bona administració en 

l’adjudicació d’habitatge públic, especialment pel que fa a procediment i terminis”, ha 

detallat Vilà.  

 

El veïnat del carrer Tremp converteix la calçada en un aparcament 

La Síndica de Greuges de Barcelona ha rebut imatges del veïnat del carrer Tremp, una via 

sense sortida, en què és visible un ús discrecional que duen a terme alguns veïns i veïnes de 

la zona. En les fotografies s’aprecia testos amb plantes enmig de la calçada, i també una 

tanca a mitjan carrer que utilitzen com a aparcament particular de cotxes i motos, tot i que 

hi ha la senyalització de prohibit aparcar i la línia groga a terra. La denúncia ciutadana 

afegeix que darrerament també s’han vist rates, encara que no saben si aquesta aparició ha 

estat motivada per l’acumulació de vegetació.  

 

L’article 45.1 de la Constitució desenvolupa el dret a gaudir d’un medi ambient adequat per 

al desenvolupament de la persona i el deure de conservar-lo. D’altra banda, el dret a un 

urbanisme sostenible i harmoniós queda recollit en l’article XIX de la Carta Europea dels 

Drets Humans a la Ciutat. “Després de visualitzar les imatges, hem iniciat una actuació 

d’ofici per conèixer les actuacions del Districte de Sant Andreu i quina és la supervisió que 

s’està fent sobre l’ús de la via pública i les afectacions de seguretat i salubritat 

conseqüents”, ha conclòs la síndica.  


