
  

LA SÍNDICA ESTIMA UNA QUEIXA SOBRE L’ADQUISICIÓ DE LA T-VERDA I 

RECLAMA MÉS CLAREDAT EN EL REGLAMENT D’ÚS 

 Una ciutadana va heretar un vehicle contaminant i va demanar formalment 

el desballestament del vehicle i el bescanvi per una targeta T-verda. 

 L’Ajuntament ha denegat aquesta petició i hi ha al·legat que s’incompleix el 

requisit que la persona sol·licitant sigui la titular del vehicle com a mínim 

durant els darrers 6 mesos.  

 Vilà ha recomanat a l’AMB que revisi la sol·licitud d’obtenció de la T-verda de 

la interessada i ha demanat més claredat en la normativa d’utilització de la T-

verda. 

Barcelona, 30 d’agost del 2018 – Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de 

Barcelona, ha estimat la queixa d’una veïna que demanava la T-verda després 

d’heretar un vehicle contaminant, ja que el requisit de temporalitat per adquirir la T-

verda recau sobre la propietat del vehicle, sense que en cap cas es refereixi a la 

titularitat administrativa d’aquest.  

La queixa 

Una ciutadana va heretar un vehicle contaminant i va demanar formalment el 

desballestament del vehicle i el bescanvi per una targeta T-verda. L’Ajuntament va 

denegar aquesta petició i va al·legar que s’incompleix el requisit següent: la persona 

sol·licitant ha de ser la titular del vehicle com a mínim durant els darrers 6 mesos. 

La decisió de la Síndica  

Quant a la qüestió de fons plantejada (incompliment del requisit de temporalitat de 

titularitat del vehicle com a motivació de la denegació de la T-verda), la síndica ha 

observat que el reglament d’ús de la T-verda es refereix tant a la titularitat com a la 

propietat del vehicle, tot i tractar-se de situacions jurídiques diferenciades. 

L’article 5 de l’esmentat reglament disposa: En el moment de sol·licitar la tramitació de 

la targeta T-verda, la persona sol·licitant ha d’acreditar que ha desballestat un vehicle 

de la seva titularitat sense etiqueta de la DGT, mitjançant un certificat de 

l’administració competent, així com acreditar que ha estat propietària del vehicle 

desballestat com a mínim els darrers sis mesos abans del desballestament (...). A 



aquest efecte, només tindran validesa els vehicles desballestats els sis mesos anteriors 

a la sol·licitud d’aquest títol de transports.  

De la literalitat d’aquest article s’extreu que la condició de temporalitat recau sobre la 

propietat civil del vehicle. Per tant, la Sindicatura de Greuges de Barcelona no 

comparteix l’argumentació de l’AMB sobre el requisit de la “titularitat administrativa”, 

és a dir, la que consta en el registre de la DGT.  

D’aquesta manera, la síndica ha conclòs que si l’exigència de temporalitat s’aplica 

sobre la propietat del vehicle, seguint literalment l’article 5, pot considerar-se que la 

interessada complia amb el requisit, ja que les normes civils li atorguen aquesta 

condició amb efectes retroactius des del moment que accepta l’herència de l’anterior 

titular del vehicle.  

Vilà ha recomanat a l’AMB que revisi la sol·licitud d’obtenció de la T-verda de la 

interessada i ha recordat que “si el que l’AMB està exigint és una temporalitat de la 

titularitat administrativa del vehicle, cal que així ho faci constar en el reglament d’ús 

de la T-verda, per tal de dotar-lo de més seguretat jurídica”.  


