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LA SÍNDICA DE BCN REP CADA ANY MES D’UN 
CENTENAR DE QUEIXES PER MULTES DE TRÀNSIT  

Vilà ha supervisat fins a l’agost una setantena de casos, la meitat dels quals són per 
problemes amb la notificació de la sanció 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, rep cada any més d’un 
centenar de queixes per multes de trànsit. Bona part de les reclamacions són de 
ciutadans i ciutadanes disconformes amb el fet mateix o per desconeixement de 
l’existència de la sanció fins que arriba l’ordre d’embargament. 

Circulació i Transports Públics és l’àmbit en què la síndica ha rebut més queixes els 
darrers anys. El 2012 va tramitar 336 reclamacions, un 57% més que el 2011, distribuïdes 
de la següent manera: 122 contra el projecte d’augmentar el preu de les tarifes del Bicing, 
65 de transport públic, 134 per multes trànsit i 15 per una mala senyalització o problemes 
amb algun semàfor. 

En concret, les queixes per multes de trànsit ja fa temps que estan en fase de creixement. 
L'any 2011, la síndica en va supervisar 124, i l'any 2012, 134. Fins a l’agost d’aquest any, 
les reclamacions per sancions han estat una setantena. 

Entre els motius de queixa més habituals hi figuren aquelles en què el ciutadà es mostra 
disconforme amb el fet mateix, és a dir amb la infracció que la Guàrdia Urbana o els 
vigilants de les zones d'aparcament diuen que ha comès, i aquelles que presenten 
problemes de notificació. Es tracta de situacions en què el ciutadà no s'ha assabentat que 
té una sanció fins que rep un avís d'embargament o l'ordre del banc de retenir uns diners 
per pagar la sanció. En aquest cas, si es demostra que hi ha hagut un mal procediment 
administratiu i el ciutadà no ha pogut presentar al·legacions o pagar la sanció amb el 50% 
de descompte, la multa se sol retirar després de la intervenció de la síndica o si 
l'Ajuntament s'adona que hi ha hagut un error. 

Al llarg del 2012, la síndica va tramitar 39 reclamacions de barcelonins molestos perquè 
desconeixien l’existència d’una sanció ferma en matèria de trànsit fins que no van rebre la 
comunicació d’embargament o la informació, de la seva entitat bancària, de la retenció de 
l’import econòmic. Aquest fet, així com que durant els darrers anys la defensora ha 
supervisat cada any més de 20 reclamacions per aquesta qüestió, va motivar l’obertura 
d’una actuació d’ofici amb l’objectiu d’assegurar que l’Administració municipal persegueixi 
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de forma adequada les infraccions en matèria de disciplina viària sense que la garantia 
dels drets ciutadans provoqui la impunitat de les conductes infractores.  

Les conclusions de l’estudi van posar en evidència que l’activitat notificadora de l’Institut 
Municipal d’Hisenda és prou eficient i ajustada a les bones pràctiques administratives i no 
es pot afirmar que la seva actuació, més enllà de l’existència d’errors materials o algunes 
disfuncions, afecti de forma negativa els drets dels ciutadans. 

Amb tot, la defensora va fer arribar diferents recomanacions a l’Institut. Una de les 
propostes és que el segon intent de notificació es faci al capvespre, tenint en compte els 
horaris de vida laboral i familiar més comuns, i que s’intensifiqui l’intercanvi de dades 
entre administracions públiques i dins el mateix Ajuntament, per tal de localitzar l’adreça 
idònia de notificació. En aquesta línia, ha proposat incorporar, en el tràmit de nou 
empadronament o modificació d’aquest, l’autorització del ciutadà per comunicar a la DGT 
la nova adreça o advertir que l’Ajuntament en podrà fer ús amb aquesta finalitat. Vilà 
també ha suggerit regular l’ús de les bústies comunitàries i estudiar la possibilitat de 
regular la notificació per telèfon.  

61 infraccions de trànsit i un deute de més de 10.000 euros 

Tot i les recomanacions fetes, Vilà continua rebent denúncies per problemes amb la 
notificació de les sancions, inclús en una proporció major que l’any passat. Fins a mitjan 
de juny ha supervisat una trentena de casos. Un dels casos ha estat el d’un ciutadà que 
va presentar una queixa perquè l’Ajuntament li reclamava l’import d’una sèrie de sancions 
de trànsit, algunes de les quals podien estar prescrites. En concret, el veí tenia 61 
infraccions de trànsit, fetes entre els anys 2005 i 2008, i mantenia un deute amb el 
consistori de 10.716 euros. Ell considerava que en aquest deute hi figuraven sancions que 
havien prescrit i que, per tant, no hauria de pagar. 

Segons la informació que va facilitar a la defensora, el veí va informar d’un canvi del seu 
domicili el juny del 2006. Tot i això, diferents expedients de constrenyiment pel cobrament 
de les sancions es van enviar en un antic domicili i, per tant, l’afectat no es va assabentar 
de les notificacions. Després de la intervenció de la síndica, l’Ajuntament ha fet una revisió 
de l’expedient d’aquesta persona i ha deixat sense efectes les actuacions recaptadores 
dutes a terme entre el 14 de juny de 2007 i el 20 de novembre de 2008, així com també 
els expedients sancionadors tramitats en període de pagament voluntari dels anys 2007 i 
2008, perquè ja havien prescrit les infraccions o les sancions.  

La síndica ha considerat que en aquest cas l’actuació municipal no ha estat prou curosa ni 
diligent. I creu que l’elevat nombre de denúncies en tràmit hauria d’haver alertat de la 
dificultat en la gestió dels expedients sancionadors i de constrenyiment que s’estaven 
generant. Tampoc es va detectar en el seu moment l’acumulació de notificacions 
frustrades malgrat que s’havia facilitat el nou empadronament. I no es va tenir en compte 
el recurs d’alçada que va presentar l’afectat fins la intervenció de la síndica, fet que va 
comportar que es va donar per cert un elevat deute tributari quan ja existien les 
circumstàncies que, finalment, han provocat l’anul·lació de diferents infraccions i sancions. 

En el seu informe, Vilà ha conclòs que si bé el resultat final correcte és el que s’ha produït, 
és a dir l’anul·lació de diferents sancions i infraccions, cal deixar constància que el fet ha 
provocat la impunitat d’un bon nombre d’infraccions que no van ser discutides pel 
reclamant i van ser ratificades per la Guàrdia Urbana. En aquest cas concret, amb 
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l’anul·lació de les sancions i les infraccions i l’actuació municipal poc curosa, s’ha perdut 
l’efecte de correcció i exemplificació que es pretén amb les denúncies dels fets infractors i 
posteriors sancions. 


