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LES SANCIONS PER EMBRUTAR LA VIA PÚBLICA S’HAN 

DE BASAR EN FETS CONSTATATS I NO EN INDICIS 
 

La síndica ha recomanat a l’Ajuntament de Barcelona la retirada de dues sancions,  

imposades sense les proves suficients  

 

La titular d’una farmàcia ha estat multada amb 300 euros perquè un inspector va 

trobar unes caixes amb el seu nom fora d’uns contenidors, però no va veure qui les 

va depositar allí 

 

Vilà opina que cal combatre la degradació de l’entorn urbà, però considera que cal 

fer-ho amb tècniques i procediments que garanteixin els drets dels ciutadans  

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha recomanat a l’Ajuntament 

de Barcelona que les sancions que s’imposin per escampar deixalles o embrutar la via 

pública al voltant dels contenidors es basin en fets constatats i provats i no en indicis. 

 

En els darrers mesos, la defensora ha supervisat dos casos, d’un comerç i d’un ciutadà, i 

ha acabat donant la raó als reclamants perquè, en la seva opinió, van ser denunciats 

sense les proves suficients per generar molèsties al veïnat per una incorrecta gestió dels 

residus i per la tria i selecció de residus depositats a la via pública, respectivament. La 

síndica ha conclòs que l’actuació de l’Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans no ha estat 

ajustada a dret i ha demanat la retirada de les sancions.  

 

El primer cas supervisat és el d’una comerciant, titular d’una farmàcia, que està en 

desacord amb la denegació de les al·legacions i posterior sanció lleu de 300€, imposada 

el març de 2013, per haver deixat dues caixes de cartró fora dels contenidors. La 

reclamant, que es va adreçar a la defensora el passat juliol, reconeix que les caixes de 

medicaments són seves, però assegura que no ha estat ella qui les ha dipositades a la via 

pública. Moltes vegades, diu en la queixa, les dona als seus clients perquè puguin endur-

se amb comoditat la compra. 
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Les proves que aporta el consistori són la butlleta de la denúncia i l’informe d’inspecció 

amb fotografies de les caixes dipositades fora del contenidor amb les etiquetes 

identificatives de la farmàcia. L’Ajuntament ha desestimat les al·legacions perquè entén 

que hi ha proves suficients que demostren la seva responsabilitat. 

 

La principal objecció que la síndica ha trobat en aquest cas és amb el raonament utilitzat 

per vincular els fets comprovats objectivament, és a dir la presència de cartrons 

abandonats a la via pública, amb l’atribució de l’autoria envers la persona denunciada. 

Una denúncia no es pot basar en el fet que s’han trobat uns cartrons abandonats a la via 

pública i com que hi figuren el nom i l’adreça d’algú, la responsabilitat del fet és de qui 

figura a les etiquetes. Per a Vilà, això és un mer indici. 

 

En aquest sentit, la llei és molt clara i exigeix que per a poder aplicar la presumpció de 

veracitat del funcionari que formula la denúncia cal que els fets siguin constatats per ell, 

és a dir que els fets hagin estat comprovats i observats directament. En aquest cas, però, 

l’inspector no va ser testimoni i les suposicions o opinions personals no són vàlides per 

atribuir responsabilitats. Trobar els cartrons amb les dades de la persona denunciada no 

és una prova suficient i, per tant, la resolució sancionadora s’ha basat en mers indicis que 

no han estat completats amb proves que permetessin atribuir una responsabilitat. 

 

Sancionat per mirar un quadre 

El segon cas supervisat és el d’un ciutadà que va ser sancionat el juliol de 2011 amb 

90’15 euros per triar i seleccionar residus a la via pública, quan ell assegura que només 

estava mirant un quadre que algú havia deixat abandonat fóra d’un contenidor. Al veí, se’l 

va acusar d’infringir l’article 63.2.d de l’Ordenança sobre ús de les vies i els espais 

públics, que defineix la conducta infractora com la tria i selecció de residus depositats a la 

via pública. 

 

La síndica està d’acord amb l’objectiu de l’Ordenança, que és evitar o dissuadir la 

realització de les conductes que embrutin i desordenin l’espai públic. I una d’aquestes 

conductes és la que consisteix a remenar i buidar els contenidors d’escombraries per triar 

i endur-se materials escampant al voltant tot allò que no interessi. Però entén que aquesta 

conducta no és aplicable en el cas supervisat. 

 

El veí va presentar la queixa a la síndica el passat abril i en ella explica que, mentre 

mirava la pintura, va ser rodejat per quatre agents de paisà que, després d’ensenyar-li la 

placa policial, el van acusar d’estar recollint residus i el van sancionar. 

 

El ciutadà va presentar unes al·legacions, que van ser desestimades, en què insisteix  

que només mirava amb curiositat la pintura. També afirmava que els actes no van tenir 

lloc al carrer de Baluard, 12, tal com figura en la denúncia, sinó a tocar d’uns contenidors 

més allunyats, a la cantonada de Baluard amb Maquinista. L’Ajuntament reconeix que a 

l’alçada del carrer Baluard, 12, no hi ha contenidors i que els més propers són els que cita 

el ciutadà 
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En la resolució en què s’han desestimat les al·legacions, el consistori afirma que el fet 

denunciat s’ha provat i que s’ha reconegut l’autoria. Segons la síndica, aquesta afirmació 

és incerta, ja que el ciutadà no reconeix la tria de residus del que se l’acusa i al·lega que 

la seva intenció era només mirar uns objectes singulars dipositats a la via pública. 

 

Si es tracta d’un cas que, com aquest, presenta dubtes, l’Ajuntament pot demanar la 

ratificació de la denúncia a l’agent abans d’iniciar el procediment sancionador, però en 

aquest cas no es va fer. L’agent tampoc ha afegit cap explicació en l’apartat 

d’observacions de la butlleta que ajudés a entendre millor el que havia succeït, sinó que 

es va limitar a transcriure literalment la conducta infractora que figura en la normativa. 

 

Segons la defensora, en casos de manca de concreció i de càrrega subjectiva de la 

descripció de la conducta infractora, l’Administració ha de ser especialment curosa i ha de 

fer un esforç per definir les circumstàncies en què es produeixen els fets denunciats per 

poder decidir amb fonament. 

 

En conseqüència, en opinió de Vilà, en aquest cas no ha quedat suficient demostrada ni 

justificada la conducta denunciada perquè: 

 

1-No ha existit un esforç per part de l’agent per descriure les circumstàncies i el context de 

la conducta observada en la persona denunciada i s’ha limitat a fer una transcripció literal 

de la conducta descrita a la norma i no una descripció de la realitat.  

 

2-Les observacions i al·legacions fetes pel ciutadà no s’han tingut en compte i se li ha 

atribuït l’acceptació d’una conducta que ell no reconeix. 

 

3-Triar i seleccionar és una manifestació expressa de voluntat consistent a separar uns 

objectes d’altres amb la intenció d’endur-se’n alguns. Però no sembla el cas descrit. Hi ha 

uns objectes singulars que criden la seva curiositat, però no es produeix cap escampada 

de deixalles ni d’alteració de l’ordre públic. 

 

4-El lloc que figura a la denúncia no es correspon amb l’indret on hi ha els contenidors i on 

el ciutadà diu que mirava el quadre. 

 

5-No es realitza una aplicació de l’Ordenança municipal congruent amb els criteris 

continguts en l’exposició de motius, que defensa una aplicació adaptada a les 

circumstàncies variables.  

 

Vilà és del parer que cal combatre les conductes que contribueixen a la degradació de 

l’entorn urbà, però considera que cal fer-ho amb tècniques i procediments que garanteixin 

els drets dels ciutadans i al mateix temps reforcin l’acció municipal i aportin proves de 

qualitat modificant, si cal,  els procediments emprats.   


