
Entrem a l’estiu, i les temperatures i la calor augmenten. Lligat a aquest fet natural de més calor
arriben al Síndic queixes de problemes estiuencs, que van des de les molèsties pel soroll d’activi-
tats a l’aire lliure com ara les que ocasionen terrasses de bars, discoteques o festes populars,
fins al soroll que fan els aparells d’aire condicionat del veí.
La falta de pluja i la calor també fan augmentar el risc d’incendi forestal, una altra problemàtica
pròpia de l’estiu que ha arribat al Síndic concretada en la manca de neteja de les parcel·les de
les urbanitzacions.
En l’Informe 2003 fem referència a aquests dos últims casos, el soroll dels aires condicionats i les
dificultats de les administracions per fer executar les mesures correctores en cas que es demostri
que l’aparell fa massa soroll, i la responsabilitat de particulars i ajuntaments a l’hora de netejar les
parcel·les de les urbanitzacions per reduir el material combustible i, per tant, el perill d’incendi.
En la tramitació d’aquest tipus de queixa el Síndic, d’una banda, constata les dificultats de les
administracions -en aquests casos dels ajuntaments- de tenir una actuació ràpida per aconseguir
modificar o corregir la situació que dóna lloc a la queixa a causa, entre altres coses, d’una nor-
mativa poc precisa, i, de l’altra, observa els problemes posteriors que tenen per poder executar
subsidiàriament una resolució en cas d’incompliment del ciutadà denunciat.

Article 45 de la Constitució Espanyola

Tothom té dret a disposar d’un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona,
i el deure de conservar-lo.

(Amb motiu del 25è aniversari de la Constitució, a cada publicació ens referirem especialment a un dels drets que
aquesta reconeix) 
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LA PROTECCIÓ DELS BOSCOS DAVANT DEL PERILL D’INCENDI

La manca de manteniment adequat de parcel·les on la
vegetació creix sense una mínima atenció, conservació i
cura pot generar, sobretot quan augmenta la calor i dis-
minueixen les pluges, una situació de perill d’incendi.
Tot i que la llei estableix una sèrie de mesures adreçades
a les urbanitzacions separades dels nuclis urbans i situa-
des a menys de cinc-cents metres de terrenys forestals, la
gestió d’aquesta normativa provoca queixes al Síndic.
Un veí de la Palma de Cervelló es va adreçar al Síndic
davant la manca de resposta de l’Ajuntament a les deman-
des de correcció d’una situació susceptible de generar un
incendi forestal. 
La interessada exposava que la seva casa confronta amb
un bosc de propietat privada en situació de deixadesa, i
que ni el propietari ni l’Ajuntament prenien cap mesura per prevenir-hi un possible incendi forestal.
Les gestions del Síndic prop de l’Ajuntament van facilitar que el propietari del terreny hi fes finalment una neteja parcial,
i van servir per comprovar també que el municipi no tenia un pla de protecció d’incendis forestals, tal com marca la
llei, pel fet d’estar situat en una zona d’alt risc. Per tot això, el Síndic va instar l’Ajuntament a iniciar el tràmits per
dotar-se, al més aviat possible, d’aquest pla.
El Síndic també es va dirigir al Departament de Medi Ambient perquè la normativa conduïa a una aparent contradic-
ció sobre de qui era competència l’elaboració d’aquest pla de prevenció, ja que semblava que corresponia al
Departament d’elaborar-la i aprovar-la, mentre que, segons la Direcció General de Prevenció i Riscos del Medi Natural,
l’elaboració dels plans de prevenció correspon als municipis. Un cop aclarit que la redacció i elaboració corresponia
als ajuntaments, el Síndic suggerí que calia precisar amb més claredat les funcions dels òrgans del Departament en
relació amb l’elaboració dels plans a fi d’eliminar possibles confusions.

EL SOROLL DELS APARELLS D’AIRE CONDICIONAT

La proliferació d’aparells d’aire condicionat ha fet augmentar també el nombre de queixes de veïns afectats pels sorolls
i escalfors d’aquest tipus d’aparells. Una problemàtica a la qual el Síndic ja es va referir en l’Informe de l’any 2001
arran d’una queixa d’un ciutadà de Barcelona. En aquella ocasió vam analitzar les prescripcions de l’ordenança de la
ciutat i vam preguntar a l’Ajuntament com es materialitzava a la pràctica el que preveia la normativa.
En general, la resposta dels ajuntaments davant d’aquesta situació no sol ser tan ràpida com seria desitjable, atès
que, un cop efectuada la denúncia, normalment el veí afectat ha de continuar suportant les molèsties, tant per l’escalfor
com pel soroll, durant tot l’estiu.
La reiteració de queixes ens fa plantejar si no seria bo que els ajuntaments que encara no ho han fet decidissin fer una
reglamentació clara i precisa, a través d’una ordenança municipal, reguladora de la instal·lació d’aire condicionat,
ventilació i refrigeració, que determinés com ha de ser la instal·lació, amb tot el que comporta pel que fa a la sortida
d’aire, mecanismes per amortir les vibracions, emissions de soroll, així com també per evitar els vessaments d’aigua a la
via pública. Per facilitar la tasca d’elaboració de la normativa la Generalitat podria promoure l’aprovació d’una ordenança
tipus en aquesta matèria. 
En casos de contaminació acústica fem nostre el criteri del Tribunal Europeu de Drets Humans que vincula la protecció
del medi ambient amb el dret al respecte a la vida privada i familiar i a la inviolabilitat del domicili.
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Tal com informem en aquesta
mateixa edició de Drets Ciutadans,
els pròxims dies 2 i 3 de juliol se
celebrarà a Barcelona, en el marc
del Fòrum Universal de les Cultures,
la Primera Taula Rodona d’Ombuds-
man Regionals Europeus, organitzada
pel Comissari dels Drets Humans i el
Congrés de Poders Locals i
Regionals del Consell d’Europa, que
compta amb l’impuls i la col·labo-
ració del Síndic de Greuges de
Catalunya.
No és casualitat que aquesta pri-
mera taula rodona d’ombudsman
regionals -fins ara el Consell
d’Europa només havia convocat els
defensors estatals-, tingui lloc a
Barcelona, com tampoc no ho va ser
que, també a Barcelona i impulsada
pel Síndic Cañellas, tingués lloc
l’any 1997 la Primera Conferència
d’Ombudsman Regionals de la Unió
Europea, trobada plenament conso-
lidada i de la qual ja s’han fet tres
edicions més.
En un moment en què la construcció
d’Europa viu moments importants
amb la recent ampliació de deu
estats membres més i amb un text
constitucional en vies de ser apro-
vat, el Síndic, una vegada més, amb
la idea i l’impuls d’aquesta taula
rodona, referma la seva vocació
europeista, d’una Europa que tingui
en compte els poders i les estruc-
tures anomenades regionals i que
aposti per la corresponsabilitat de
les institucions dels diversos
nivells territorials com un valor
emergent i positiu.

EEDD II TT OORR II AA LLeditorial

EL SÍNDIC IMPULSA LA PRIMERA TAULA RODONA D’OMBUDSMAN
REGIONALS D’EUROPA A BARCELONA EL PROPER MES DE JULIOL

Els pròxims dies 2 i 3 de juliol tindrà lloc a Barcelona la Primera Taula Rodona
d’Ombudsman Regionals d’Europa, organitzada pel Comissari dels Drets
Humans i el Congrés de Poders Locals i Regionals del Consell d’Europa, amb
l’impuls i la col·laboració del Síndic de Greuges de Catalunya.
A les sales del Fòrum Universal de les Cultures durant dos dies representants
de les oficines d’ombusdman regionals vinguts d’arreu d’Europa es trobaran
per tractar diversos temes d’interès articulats en tres blocs.
En el primer es parlarà de les tasques i els mitjans dels ombudsman regionals,
el segon versarà sobre el dret a l’habitatge mentre que el tercer tindrà com a
tema central la defensa del dret al medi ambient net i segur.
L’impuls i organització d’aquesta taula rodona ha permès al Síndic Cañellas
defensar i ressaltar la importància dels ombudsman regionals en diferents
trobades i reunions europees sobretot per la seva més gran proximitat als
ciutadans, perquè ajuden a una millor relació Estat-regió i perquè són una
eina de defensa dels drets humans en aquells llocs on estan vivint una
postguerra difícil, com és el cas dels Balcans, on el Síndic fa anys que
participa en una programa de cooperació.
El passat dia 17 de març va intervenir a Estrasburg davant de la comissió de
la cohesió social de la Cambra de Regions del Consell d’Europa on va proposar,
de cara a potenciar l’ombudsman regional, demanar que els parlaments
promoguin la figura de l’ombudsman en els llocs on no s’hagi fet, enfortir la
“col·laboració en xarxa per crear sinèrgies importants” i  rellançar la difusió
de la feina de les oficines a través de webs, butlletins i altres mitjans.
Alguns dels participants en la primera taula rodona d’ombusdman regional
d’Europa, entre ells el Síndic de Greuges, tornaran a coincidir els dies 5 i 6 de
juliol també en el Fòrum en el “Seminari sobre Drets Humans i Administració
Local i Regional”, organitzat també pel Comissionat per als Drets Humans del
Consell d’Europa i el Congrés de Poders Locals i Regionals del Consell d’Europa.

EL SÍNDIC DE GREUGES A SANT FELIU DE LLOBREGAT. ATENDRÀ ELS
CIUTADANS EL DIMECRES 9 DE JUNY 

El dimecres 9 de juny, el Síndic de Greuges de Catalunya, Anton Cañellas,
acompanyat per l’adjunt per a la defensa del drets dels infants, Jordi Cots, serà
a Sant Feliu de Llobregat per atendre tots els ciutadans del Baix Llobregat
que vulguin fer-li consultes o exposar-li els seus greuges amb les adminis-
tracions públiques.
El Síndic atendrà els ciutadans durant tot el dia a l’Ateneu Santfeliuenc, si-
tuat al carrer Vidal i Ribas, 23-25. Prèviament cal concertar l’entrevista trucant
al telèfon 93 301 80 75 o a l’adreça electrònica: sindic@sindicgreugescat.org,
indicant el nom i un número de telèfon per poder contactar amb el ciutadà.



EL SÍNDIC DE GREUGES DÓNA
SUPORT A UNA INICIATIVA
PIONERA A SÈRBIA EN EL CAMP DE
L’ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA

El Síndic de Greuges de Catalunya,
Anton Cañellas, va participar el 26
d’abril, a la ciutat de Nis, convidat
pel Col·legi d’Advocats i
l’Ajuntament d’aquesta localitat, a
la presentació oficial de l’assistència
jurídica gratuïta al municipi de Nis,
on va adreçar unes paraules als
convidats, juntament amb l’alcalde,
el president de l’Assemblea
Municipal i el president del Col·legi
d’Advocats de Nis. L’acte va tenir
una àmplia repercussió en tots els
mitjans de comunicació locals.
Gràcies al conveni signat entre les
dues institucions de Nis el mes
d’abril de 2004, els ciutadans que
no disposin de recursos econòmics
suficients tindran a partir d’ara dret
a l’assistència lletrada davant dels
tribunals i a l’assessorament jurídic
prestat per col·legiats; tot això,
amb fons provinents del pressupost
municipal. 
Aquesta iniciativa de les
institucions de Nis, pionera a tot
Sèrbia, sorgeix com a conseqüència
del projecte pilot implementat a la
ciutat de Nis, durant tot l’any 2003,
sota la direcció del Síndic de
Greuges de Catalunya, el Defensor
del Poble i el Col·legi d’Advocats de
Madrid, i amb el finançament
majoritari de l’Agència Espanyola de
Cooperació Internacional (AECI). 
El projecte pilot desenvolupat l’any
2003 al municipi de Nis tenia per
objectiu aportar un model a tenir en
compte per al futur disseny de
l’assistència jurídica gratuïta en

l’àmbit de tot Sèrbia. 
La decisió de les institucions de Nis
és important en la mesura que
serveix d’exemple a altres municipis
serbis i comporta un pas endavant
en la institucionalització de
l’assistència jurídica gratuïta a tot
Sèrbia, això és, incorporació a
l’ordenament jurídic (reconeixement
en la Constitució de Sèrbia que
actualment s’està debatent i
desenvolupament en una llei
específica) i finançament públic
permanent. 
Hem de destacar que el Col·legi
d’Advocats de Belgrad i l’Ajuntament
de Belgrad els propers mesos
establiran també l’assistència
jurídica gratuïta en 10 districtes de
la ciutat, tal com el vicepresident
del Col·legi d’Advocats de Belgrad
va informar el Síndic durant la seva
estada a Sèrbia.
El dret a l’assistència jurídica
gratuïta és un avenç important en el
desenvolupament de l’Estat de dret,
ja que no serveix de res reconèixer
drets si la seva efectiva realització
no es garanteix per a tots els
ciutadans. Per això, felicitem
sincerament totes les institucions
sèrbies que han treballat per
aconseguir aquesta important fita,
de la qual ens podem sentir
orgullosos tots aquells que hem
contribuït a assolir-la.

PRESENTACIÓ DE L’INFORME SOBRE
LA IMMIGRACIÓ A ESPANYA DE LA
RELATORA DE LES NACIONS UNIDES
El Síndic de Greuges de Catalunya,
Anton Cañellas, va intervenir el pas-
sat dia 14 d’abril en la presentació a
Barcelona de l’informe sobre la immi-
gració a Espanya de la Relatora
Especial de les Nacions Unides per als
Migrants, Garbriela Rodríguez Pizarro.
L’informe analitza i valora la proble-
màtica de la immigració arran d’una
estada que va fer la Relatora a dife-
rents ciutats de l’Estat espanyol el
setembre del 2003.

JORNADA D’ANÀLISI I DEBAT SOBRE
L’OMBUDSMAN LOCAL A HOLANDA I
A CATALUNYA 
Una jornada d’anàlisi i debat sobre
“l’ombudsman local a Holanda i a
Catalunya” va tenir lloc a la seu del
Síndic de Greuges el passat dia 28 
d’abril. Aquesta jornada, a més de la
intervenció del Síndic de Greuges i
membres del seu equip, va comptar
amb la participació de Nora Salomons,
Ombudsman Municipal d’Amsterdam, i
de diferents síndics i defensors munici-
pals de Catalunya.

EL SÍNDIC DE GREUGES PRESIDEIX EL
JURAT DEL TERCER PREMI CIUTADANIA
Anton Cañellas va presidir el jurat del
tercer premi Ciutadania, que es va
atorgar el 22 d’abril a Alcobendas. El
premi és una iniciativa de
l’Observatori per a la Qualitat dels
Serveis Públics, amb l’objectiu de
reconèixer un projecte d’un departa-
ment de l’Administració que treballi
en la millora dels serveis que es
donen als ciutadans. El guanyador ha
estat l’Institut d’Ensenyament
Superior de Formació Professional
Bidasoa d’Irun.
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