
LA SÍNDICA DEMANA MÉS CONTROL DE LA GUÀRDIA 

URBANA SOBRE LES MUDANCES PER GARANTIR LA 

SEGURETAT DELS I LES VIANANTS 

Vilà ha suggerit que, quan les característiques de la mudança ho requereixin i 

les dimensions del carrer ho aconsellin, s’impedeixi el pas per la vorera per 

evitar riscos innecessaris  

La pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil ha d’especificar que ha de 

cobrir els danys causats als béns de titularitat pública i privada i a les persones 

Barcelona, 31 de maig del 2017. -- La síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, ha recomanat la Guàrdia Urbana que exerceixi més control sobre les 

mudances i/o ús d’aparells elevadors a la via pública amb l’objectiu de garantir la 

seguretat dels i les vianants. Vilà ha inclòs aquesta recomanació en una actuació 

d’ofici sobre les mudances a Barcelona, tancada aquest mes de maig. 

Segons Vilà, hi ha percepció d’inseguretat per part de les persones vianants que 

transiten a prop dels llocs on es realitzen tasques amb aparells elevadors, atès que 

moltes vegades no hi ha suficients elements de seguretat ni una zona perimetral 

suficient al voltant d’on es realitza la mudança. 

En l’informe, la síndica també posa de relleu que no hi ha informació municipal prou 

específica ni clarificadora de les obligacions que han de complir les persones o 

empreses que desenvolupen aquestes activitats. 

Tampoc es realitza un control sistemàtic de les activitats que han estat autoritzades a 

desenvolupar i, en especial, del compliment de les condicions de seguretat, si no és 

que les condicions de les llicència ho especifiquen, en el patrullatge ordinari la policia 

observa que hi ha un incompliment o es produeix una trucada ciutadana. 

Segons els documents de la Guàrdia Urbana, s’exigeix una pòlissa de responsabilitat 

civil pels danys ocasionats en el béns de domini públic, però no pels danys sobre béns 

particulars. En canvi, de la informació existent al web municipal es dedueix que cal 

presentar la documentació que es disposa d’una assegurança de 300.000 € per cobrir 

desperfectes en l’espai públic i poder respondre davant d’un possible accident. 

Així, Vilà ha suggerit també a la Guàrdia Urbana que estudiï la possibilitat d’extremar 

les mesures de seguretat exigibles i que, quan les característiques de la mudança ho 

requereixin i les dimensions del carrer ho aconsellin, s’impedeixi el pas per la vorera 

per evitar riscos innecessaris. 



A més, la síndica proposa que la cobertura de la pòlissa d’assegurança de 

responsabilitat civil especifiqui que ha de cobrir els danys causats als béns de titularitat 

pública i privada i a les persones. 

Finalment, la defensora demana que l’autorització per a dur a terme l’activitat no 

estigui sols vinculada al pagament de les corresponents taxes, sinó que s’estudiï la 

possibilitat d’incloure una declaració de responsabilitat per part de les empreses que 

realitzen les tasques. 

Podeu consultar la resolució en el següent enllaç 

http://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/resolucions/res_571496049727.pdf. 
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