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Aquesta resolució s’emmarca dins el compromís de l’Ajuntament de Barcelona amb els objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS), d’acord amb la mesura de govern sobre l’Estratègia d’impuls de l’Agenda 2030. 
Concretament, es relaciona amb l’objectiu 16.6, “Màxima eficàcia i responsabilitat envers la ciutadania”.  

 
 

RESOLUCIÓ DE LA SINDICATURA DE GREUGES 

 

QUEIXA RELATIVA AL DRET A L’ESPAI PÚBLIC I AL DRET A LA SEGURETAT 

CIUTADANA (MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC) 

 

 

ANTECEDENTS  

 

Descripció dels fets objecte de la queixa  

 

En data 22 de novembre de 2022, la ciutadana va presentar una queixa en aquesta 

Sindicatura en què exposava el mal estat de manteniment que presenta el tram de la 

vorera del davant del núm. 658 del carrer de Còrsega, on hi ha el gual d’un establiment 

comercial. 

 

A part del sot que hi ha i que suposa un risc per a les persones vianants, aquest tram 

és irregular, ja que no té els panots de què sí disposa la resta de vorera.  

 

 

Actuacions fetes  

 

Admesa a tràmit la queixa, la Sindicatura va iniciar la instrucció de l’expedient. Va 

estudiar els fets i la legislació aplicable, amb la finalitat de valorar si s’havien aplicat els 

principis de bona administració per a la salvaguarda dels drets fonamentals a la 

ciutat. 

 

D’acord amb el principi d’economia administrativa, no s’ha efectuat una petició 

d’informe a l’Ajuntament de Barcelona, ja que en l’expedient hi consta prou informació 

per poder emetre un pronunciament. Per aquest motiu, un cop examinat el contingut 

de la queixa, la documentació aportada per la persona interessada i la normativa 

aplicable, aquesta Sindicatura emet la decisió següent. 

 

 

CONSIDERACIONS 

 

La ciutadana manifesta que va presentar la primera reclamació sobre aquesta 

incidència en data 2 de novembre de 2020, i que en data 13 de novembre de 2020 el 

consistori va respondre la seva petició informant-la que el manteniment de la vorera és 

responsabilitat de la persona titular del gual, per la qual cosa procedien a requerir-ne la 

reparació. 

 



 

2 
 

Efectivament l’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles, en la secció vuitena, 

regula els guals i obliga les persones titulars de la llicència a mantenir el paviment 

i la senyalització en perfectes condicions de conservació (article 57).  

 

També estableix que els materials emprats en l’acabament superficial del gual han de 

ser de les mateixes característiques que els de la vorera adjacent (article 53.2). 

 

Han passat més de dos anys d’ençà que la ciutadana va posar aquest problema en 

coneixement de l’Ajuntament. Tot i que aquest, en un primer moment, va informar que 

requeriria a qui tenia la titularitat del gual que reparés el tram de vorera afectat, la 

incidència continua present, amb el risc consegüent de caiguda que suposa per a les 

persones vianants. 

 

En aquest punt, cal recordar que, per garantir la seguretat per al trànsit de les 

persones, s’ha de fer una pavimentació i una conservació adequades de les vies 

públiques urbanes. Aquesta obligació ve imposada per l’article 26.1 a) de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 

Si les vies públiques no es conserven adequadament, poden produir-se accidents de 

la ciutadania i s’incorrerà en una possible responsabilitat patrimonial de l’Administració 

pública (article 106 de la Constitució espanyola). 

 

 

DECISIÓ 

 

D’acord amb el que disposen l’article 143 de la Carta municipal de Barcelona i el 

Reglament que regula la Sindicatura de Greuges de Barcelona, aquesta institució té 

com a missió valorar si s’ha produït un greuge. Considerats els fets i les normes 

aplicables, conclou que, en aquest cas, l’actuació del Districte de Sant Martí no ha 

estat eficaç a l’hora de requerir la solució de la incidència i garantir la seguretat 

de les persones vianants.  

 

Per tot el que s’ha exposat, aquesta Sindicatura emet la decisió següent: 

 

 Recomanar al Districte de Sant Martí que requereixi la reparació del tram de 

vorera afectat o que, si no és possible, faci la reparació de manera subsidiària.  

 

Aquesta resolució es comunicarà a l’òrgan municipal competent, se’n donarà compte 

al Plenari del Consell Municipal en l’informe anual reglamentari i s’informarà la persona 

interessada del seu contingut. 


