DECISIÓ DE LA SÍNDICA DE GREUGES REFERENT A LA QUEIXA PRESENTADA
EN MATÈRIA D’ÚS DE L'ESPAI PÚBLIC
TRAMITACIÓ






L’11 de febrer de 2018 demana la intervenció de la síndica de greuges per
suposada manca d’actuació municipal suficient davant la seva petició d’empara.
La síndica de greuges va admetre a tràmit la queixa, ja que reunia els requisits
reglamentaris, i va designar l’assessora corresponent.
La comprovació del fet presumptament greujós ha comportat, en síntesi, l’estudi de
les circumstàncies concurrents, l’anàlisi de la normativa aplicable i l’observació de
si s’havien aplicat els principis de bona Administració per a la salvaguarda dels
drets fonamentals a la ciutat. Amb aquesta finalitat, aquesta Sindicatura ha dut a
terme les accions següents:
 El 15 de febrer es va demanar informe al Districte de Sarrià-Sant Gervasi.
 El 13 d’abril de 2018 es va rebre l’informe del Districte i més tard, el 10 de
juny un altre complementari del primer.
L’11 de juny l’assessora, a partir de les manifestacions fetes per la reclamant, la
informació facilitada per l’Ajuntament i l’anàlisi dels fets, va emetre un informe
proposta amb les consideracions següents.

CONSIDERACIONS
Descripció de la queixa
La reclamant demana la intervenció de la síndica de greuges per disconformitat amb
l’actuació municipal davant de la situació personal que pateix.
La reclamant manté només un 9% de capacitat visual. Al carrer on viu, de plataforma
única, està prohibit estacionar a les dues bandes. Així consta en la senyalització
vertical i en l’horitzontal per banda groga.
El fet és que el veïnat no respecta aquesta prohibició i estaciona els vehicles contra els
xanfrans de les finques. Aquest fet fa que es vegi obligada accedir al seu habitatge
caminant perillosament per la calçada per on circulen vehicles en doble sentit de la
marxa ja que, com invident, no pot guiar-se per la línia de façana.
En múltiples ocasions s’ha dirigit a l’Ajuntament demanant la instal·lació de fitons per
impedir l’estacionament de vehicles al menys amb una de les bandes. L’Ajuntament no
ho considera convenient, ni sanciona, ni impedeix l’estacionament dels vehicles als
espais prohibits. Només ha considerat pintar la senyalització groga, reiteració de la
vertical que ja existia.
El fet és que alguns veïns l’atribueixen el fet de les limitacions d’estacionament i
algunes de les denuncies fetes per la Guàrdia Urbana la qual cosa fa que pateixi
assetjament: Desperfectes en el seu vehicle, llançament d’ous i ocupació de l’espai
reservat per estacionar com discapacitada amb bosses d’escombraries que també es
deixen al vehicle. De forma especial informa d’una convocatòria escrita per una reunió
el passat 30 de gener a les 20.00 hores en la qual se l’atribuïen la causa dels
conflictes.
La promotora de la queixa demana l’empara de la síndica de greuges que diu no haver
trobat en l’actuació municipal.
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Posició municipal
El Districte informa que el conflicte al qual es refereix la queixa es va iniciar a principis
de l’any 2016.
El carrer on viu és de plataforma única, sense sortida i de doble sentit de circulació.
Està prohibit estacionar-hi tal com ho indiquen el senyals de trànsit, malgrat això els
vehicles hi estacionen. La reclamant, per fer l’itinerari entre el seu domicili i l’espai on
estaciona el seu vehicle i en sentit contrari, ho ha de fer pel centre de la calçada, cosa
que origina una situació de perill.
La reclamant s’ha adreçat en multitud d’ocasions a l’Ajuntament per demanar una
solució.
Dues demandes reiterades per la reclamant no poden ser ateses: l’estacionament
davant del seu domicili per la prohibició existent, i la instal·lació de fitons, ja que
impediria el pas dels vehicles d’emergència i de recollida de residus.
L’informe inclou el detall de les reiterades denúncies fetes per la Guàrdia Urbana per
estacionar en un carrer urbanitzat sense voreres, referint-se al carrer on resideix la
reclamant.
Els veïns de la reclamant s’oposen a la prohibició d’estacionament per les
circumstàncies singulars que concorren al barri de Vallvidrera. La reclamant lliura
fotografies que proven l’assetjament que pateix per part dels veïns que actuen fent
malbé el seu vehicle particular i dipositant escombraries a la plaça d’estacionament
que té assignada.
L’Ajuntament ja no respon a les reiterades peticions de la reclamant d’instal·lar fitons
pel fet de ser considerada “ciutadà reiteratiu”.
En el segon informe rebut, el Districte reitera la dificultat que pateix la reclamant per
sortir o arribar al seu domicili quan hi ha vehicles estacionats al carrer.
Igualment reitera els inconvenients per accedir a les contínues peticions de reserva
d’estacionament al mateix carrer o la instal·lació de pilones.
Com a novetat es diu que “la ciutadana ha estat atesa personalment en diverses
ocasions per part dels consellers de Districte, que han mirat de fer una mediació per
trobar una solució pactada entre les dues parts, solució que no ha estat possible, pel
fet que les posicions estan molt allunyades i portades a l’àmbit de l’enfrontament
personal”.
L’informe finalitza dient que per part del Districte de Sarrià - Sant Gervasi es considera
que “les mesures que s’han pres són les necessàries i proporcionals per tal de garantir
la funcionalitat del carrer i satisfer les necessitats de la ciutadana, aplicant, en tot cas,
la normativa municipal”.
Normativa aplicable
L’article 103 de la Constitució espanyola estableix que l’Administració pública serveix
amb objectivitat els interessos generals i actua d’acord amb els principis d’eficàcia,
2

jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la
llei i al dret.
Es dona per reproduïda la normativa de rang legal i reglamentari municipal sobre la
potestat de l’Ajuntament per regular l’ús dels espais públics i establir les normes de
circulació, estacionament i les sancions per incompliment.
L’Ordre del Ministeri de l’Habitatge núm. VIV/561/2010, d’1 de febrer, desenvolupa el
document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació per a l’accés
i la utilització dels espais públics urbanitzats.
El Reial decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques
d’accessibilitat i no-discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i
utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.
La Llei del Parlament de Catalunya 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.
L’Ordenança municipal sobre supressió de barreres arquitectòniques a la via pública.
La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat proclama l’efectivitat
dels principis d’igualtat i no-discriminació, la protecció dels ciutadans més vulnerables i
el deure de solidaritat recíproca.
La Carta de Ciutadania. Carta de drets i deure de Barcelona, aprovada pel Consell
Plenari en sessió del dia 17 de desembre de 2010, proclama l’obligació municipal de
promoure la convivència pacífica, la consideració singular dels col·lectius en situació
de vulnerabilitat, a gaudir d’una mobilitat de qualitat i a l’ús de l’espai públic.

Valoració i conclusions
Per poder desplaçar-se per l’espai públic tenint en compte la seva deficiència visual,
la reclamant no demana un tracte singular o diferent del de la resta de ciutadans.
Demana de l’Ajuntament que faci complir les condicions de disciplina viària de manera
que ella pugui deambular fent servir l’itinerari de les façanes dels edificis sense trobar
més obstacles que els necessaris.
El seu principal motiu de queixa és trobar-se en el seu itinerari vehicles estacionats
irregularment contra la façana. Aquesta irregularitat no només l’afecta a ella sinó
també els vianants que circulin amb cadira de rodes, cotxets, o que senzillament hagin
de compartir la calçada amb els vehicles que hi puguin circular. La seva condició
d’invident, però, la fa extremadament vulnerable quan es produeixen les conductes
infractores. La conseqüència de la indisciplina viaria és el tracte discriminatori i
perillós per la veïna invident.
A la vista de la situació quotidiana de dificultat per transitar a peu, d’assetjament que
pateix la reclamant i d’incompliment de la prohibició d’estacionar, no podem estar
d’acord amb l’Ajuntament quan afirma que “considera que les mesures que s’han
pres són les necessàries i proporcionals per tal de garantir la funcionalitat del carrer i
de satisfer les necessitats de la ciutadana”.
L’Ajuntament ha de vetllar perquè les normes de disciplina viària es compleixin, fent ús
no només de la potestat sancionadora sinó de qualsevol altra mesura material o de
modificació de conductes que asseguri la protecció de la reclamant.
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D’altra banda, la vigent Llei del Parlament de Catalunya 13/2014, del 30 d’octubre
d’accessibilitat té per objecte, entre d’altres, “establir les condicions d’accessibilitat
necessàries perquè els espais d’ús públic (...)garanteixin l’autonomia, la igualtat
d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb
altres dificultats d’interacció amb l’entorn” (article 1.a).
L’article 3 defineix les barreres d’actitud com aquelles “actituds que, directament o
indirectament, per acció o omissió, generen una situació discriminatòria, en
obstaculitzar que una persona amb discapacitat pugui gaudir dels seus drets en
igualtat de condicions que la presta de persones”.
Defineix itinerari de vianants com “l’espai de pas que permet un recorregut continu,
sia en el territori, en què relaciona els diferents espais entre si i amb les edificacions i
els mitjans de transport de l’entorn i els que permeten accedir, sia a les edificacions,
en què es relaciona els diferents espais d’un edifici entre si i amb diferents accessos
(...)”.
Defineix el concepte d’ajustos raonables com “les mesures d’adequació físiques,
social i actitudinals que, d’una manera eficaç i pràctica i sense que comportin una
càrrega desproporcionada, facilitin l’accessibilitat o la participació d’una persona amb
discapacitat en igualtat de condicions que la resta de ciutadans”.
L’article 8, quan es refereix als espais urbans d’ús públic existents, diu que “s’han
d’anar adaptant segons les determinacions del pla municipal elaborat per l’ens local”. I
l’article 10 afegeix que els elements d’urbanització i mobiliari urbà, tot i que no parla
dels vehicles, evidentment aquests també, “han de garantir sempre itineraris de
vianants accessibles”. És competència dels ens locals aplicar la normativa
d’accessibilitat, article 5.1.a.
D’altra banda, l’Ordre del Ministeri de l’Habitatge núm. VIV/561/2010, d’1 de febrer,
que desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i nodiscriminació per a l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats estableix el
següent:
-

Article 4.1. Tot espai públic urbanitzat destinat al trànsit o estància de vianants
es denomina àrea d’ús de vianants. Ha d’assegurar un ús no discriminatori i
assegurar les condicions físiques que allà es detallen. Òbviament res es diu
sobre els vehicles estacionats indegudament ja que aquesta situació
evidentment no ha de ser possible.

-

L’article 5.2.a estableix que l’itinerari per a vianants accessible “discorrerà
sempre de manera confrontant o adjacent a la línia de façana o element
horitzontal que materialitzi físicament el límit edificat del sòl”.

-

L’apartat 4 de l’esmentat article 5 diu: “En les plataformes úniques d’ús mixt,
la vorera i la calçada hi seran a un mateix nivell, tenint prioritat el trànsit de
vianants. Restarà perfectament diferenciada en el paviment la zona
preferent de vianants, per la qual discorre l’itinerari per vianants
accessible, així com la senyalització vertical d’avís als vehicles”. En aquest
sentit, aprofitem per dir que la instal·lació o no de pilones és estrictament una
decisió discrecional municipal en funció de les circumstàncies tècniques i de
proporcionalitat.

El Reial decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques
d’accessibilitat i no-discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i
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utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions, estableix també al seus articles
10, 11 i 13.3 el que ha d’entendre’s per itineraris accessibles per a vianants i les
condicions que han de reunir lliures d’obstacles i quant al paviment.
En concret, l’apartat 5 de l’article 11 estableix que: “Les persones amb discapacitat
que siguin usuàries de gossos guia o d’assistència gaudiran plenament del dret
a fer ús dels espais públics urbanitzats, sense que per aquesta causa puguin
veure limitada la seva llibertat de circulació i accés.”
Finalment, de la resposta facilitada pel Districte a la petició de la síndica de greuges no
es dedueix que s’hagi fet ús dels recursos en matèria de prevenció o resolució de
conflictes. Únicament es fa una al·lusió genèrica i inconcreta quan es refereix als
consellers del Districte que “han mirat de fer una mediació per trobar una solució
pactada entre les dues parts, solució que no ha estat possible, pel fet que les posicions
estan molt allunyades i portades a l’àmbit de l’enfrontament personal”. Però res que
faci referència a iniciatives dels professionals disponibles i especialitzats. En aquest
sentit, i atès que s’al·ludeix a una solució pactada, cal recordar, com ja se sap, que el
compliment de la normativa en matèria de disciplina viària i espai viari no és
disponible, és a dir, no pot ser objecte de pacte, no és renunciable.
En conseqüència, al nostre entendre, ens trobem davant d’una situació indesitjable i
discriminatòria per a la promotora invident de la queixa, i que en gran part és causada
per l’incompliment de la prohibició d’estacionar, àmbit en el qual l’Ajuntament té plena
competència d’intervenció.
En resum, considerem que concorren les circumstàncies següents:
-

-

Indisciplina viària per l’existència de conductes infractores per estacionament
indegut.
Aquesta indisciplina comporta l’incompliment de la normativa en matèria
d’accessibilitat per garantir la igualtat de tracte de les persones amb algun tipus
de discapacitat.
Insuficient aplicació de recursos professionals de prevenció i resolució de
conflictes.

Aquesta Sindicatura té com a missió valorar si s’ha produït un greuge i, considerats els
fets i les normes aplicables, conclou que, en aquest cas, l’actuació del Districte de
Sarrià - Sant Gervasi ha estat insuficient i per tant ineficaç.

I, per tant, emeto la següent
DECISIÓ


Estimar la queixa pel fet de considerar que els serveis municipals no han actuat
amb prou diligència, per la qual cosa persisteix, a hores d’ara, el conflicte a l’espai
públic.



Advertir el Districte de Sarrià-Sant Gervasi de l’obligació de complir i fer complir la
normativa municipal en matèria de disciplina viària.



Advertir al Districte de Sarrià - Sant Gervasi la necessitat de complir i fer complir la
normativa en matèria d’accessibilitat i no-discriminació de les persones amb
discapacitat de tal manera que s’asseguri un itinerari accessible per a la promotora
de la queixa i qualsevol altre ciutadà en igualtat de condicions.
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Aquesta decisió es comunicarà a l’òrgan municipal competent, se’n donarà compte al
Plenari del Consell Municipal en l’informe anual reglamentari i del seu contingut
s’informarà la persona interessada.

Barcelona, 18 de juny de 2018
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