
 
LA SÍNDICA DE GREUGES DE BARCELONA RECOMANA LA INSPECCIÓ D’UN 
ASSENTAMENT A SANT MARTÍ DESPRÉS QUE LA COVID-19 HO IMPEDÍS 
 
Dimecres, 11 de febrer del 2021 – Després de tenir coneixença d’un assentament al 
Districte de Sant Martí, la síndica de greuges de Barcelona considera necessari que es 
prioritzi la inspecció d’aquest espai, ja que és una tasca que normalment executa 
l’Ajuntament de Barcelona a través del Departament de Llicències i Inspecció dels districtes, 
que en els últims mesos no ha pogut produir-se per la pandèmia de la Covid-19.  

 
Molèsties de la ciutadania 
El veïnat ha manifestat la seva disconformitat amb la presència d’un assentament a la 
cantonada de l’avinguda Diagonal amb el carrer Fluvià. Afegeix que, en aquest punt, s’hi han 
instal·lat un petit grup de persones que han causat alguns incidents de convivència. 
Considera que, d’aquest fet, se’n deriven problemes de salubritat i inseguretat. Incorpora 
que en data 17 de setembre de 2020 va presentar una queixa a través d’“Ajuntament 
respon” en la qual exposava l’existència de l’assentament al costat d’un parc de nens, en un 
solar tancat del qual havien trencat el cadenat, i sol·licitava el desallotjament per motius 
higiènics.  
 

L’actuació de l’Ajuntament 
El Districte de Sant Martí ha posat en coneixement de la Sindicatura de Greuges de 
Barcelona la resposta de la Guàrdia Urbana a aquesta queixa ciutadana: informen que 
l’equip de Policia de Barri té coneixement de l’ocupació i les molèsties generades, que quan 
van adonar-se l’ocupació ja estava consolidada, i per tant només un jutge pot dictaminar el 
desallotjament. Es tracta d’una finca privada, propietat amb qui la Guàrdia Urbana ja s’ha 
posat en contacte, i per tant correspon a la persona titular de la mateixa denunciar-ho 
davant la jurisdicció penal o civil. Sense que hi hagi una data d’arribada de l’ordre judicial, 
les fonts municipals han explicat que treballen amb els serveis socials per la gestió 
d’aquesta situació.  
 
Des del Districte de Sant Martí, que compta amb una Taula d’Assentaments com a grup de 
treball, s’ha informat que quan hi ha una situació d’assentament a la ciutat, es procedeix a 
fer una inspecció per determinar les condicions de l’assentament. En aquesta ocasió, en el 
context de la pandèmia de la Covid-19, no s’ha dut a terme aquesta visita.  
 

La valoració de la Síndica 
La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, coneix el territori i ha visitat 
alguns dels assentaments del barri en altres ocasions. Sempre s’ha constatat la precarietat 
extrema de les condicions de vida d’aquestes persones i sovint manca de salubritat i 
protecció mínima davant les inclemències del temps, entre altres. Aquestes condicions, 
que presumiblement s’aproximen a les de l’assentament al qual es fa referència, 
constitueixen una greu vulneració dels drets més bàsics, fet que no s’hauria de produir en 
una ciutat compromesa amb els drets humans, com ho és Barcelona.  
 
La intervenció municipal en matèria d’assentaments, especialment pel que fa a l’àmbit 
social, ha millorat amb el pas dels anys i es considera positiva. No obstant això, els 



 
processos de millora en què treballen esdevenen lents (per la naturalesa dels canvis 
perseguits) I, sovint, poc visibles per al veïnat.  Cal tenir en compte que la vulneració de 
drets sorgeix com a conseqüència de problemes estructurals existents en un àmbit més 
ampli que el municipal. Per tant, no seria exigible a l’Ajuntament que no apareguin, però sí 
que, un cop detectats, intervingui de forma diligent per evitar l’afectació en les condicions 
de vida d’aquestes persones i del entorn més pròxim.  
 
Per la seva banda, el Districte de Sant Martí té una dilatada experiència en matèria 
d’assentaments i coneix els procediments d’intervenció i els preceptes legals des dels quals 
ha de desenvolupar la seva actuació. A més a més, aquesta situació és gestionada per la 
Taula d’Assentaments del Districte, la plataforma estable de coordinació dels serveis que hi 
intervenen per tal de compartir informacions i preveure actuacions. 
 
Tot i les eines a l’abast i l’actuació dels serveis municipals, hi ha una acció que sempre 
s’executa en situacions com aquesta i que en aquest cas no s’ha dut a terme: la inspecció 
de l’espai per part del Departament de Llicències i Inspecció de l’Ajuntament de Barcelona 
per tal d’avaluar la situació de l’assentament i emetre el corresponent informe. Atesa la 
importància d’una detecció i actuació àgil des del primer moment, la Síndica de Greuges de 
Barcelona considera necessari que es prioritzi la inspecció d’aquest espai.  
A més a més, l’informe municipal no aporta informació sobre si s’ha pogut confirmar que la 
propietat de l’espai ha iniciat els corresponents tràmits judicials, fet del qual caldria fer un 
seguiment, en la mesura que sigui possible. 
 
 
 


