
Queixa al Síndic de Greuges 
 

Deteriorament i potencial empitjorament de l'exercici legítim als Drets Humans i 
Constitucionals de la protecció a la Salut i a un Medi Ambient adequat de la ciutadania. 

Agreujament sobre els incompliments de la normativa europea (Directiva 2008/50/CE) i 
Estatal espanyola (reial decret 102/2011) sobre la qualitat de l'aire i dels valors recomanats 
per l'Organització Mundial de la Salut.

Tot plegat derivat de la modificació puntual de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs a l'àmbit 
de Can Banús a l'entorn de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs. 

L’Associació de Veïns de l’Espai Rural de Gallecs (número de registre d'entitats 32536), el DRAG (número de registre
d'entitats 32727) i Ecologistes en Acció (entitat inscrita amb el núm. 376 de la secció núm. 2 del registre de Barcelona
de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques i en el Registre d'Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat de la
Generalitat  de Catalunya expedient  2013/203) ,  Associació per  a  la  Conservació del  Medi  Ambient  La  Torrentera
(entitat  de  recent  creació  en  període  de  tramitació),  Associació  l'Ateneu  de  Gallecs  (núm registre  51/084-J/1)  en
representació de la  Plataforma de Defensa de Gallecs presentem una queixa al  Síndic de Greuges per la proposta
d'execució de la urbanització de Can Banús fomentada per l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i el Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a l'entorn de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs per entendre
que suposa un greu deteriorament sobre els Drets Humans i Constitucionals de protecció a la Salut i a un Medi Ambient
adequat

1.- Antecedents:

A) Quan pot intervenir el Síndic de Greuges1:

El Síndic de greuges intervé quan detecta que les administracions poden lesionar el dret a la persona o grup de persones 
a partir d'una queixa que poden formalitzar qualsevol persona física o jurídica, com ara les associacions de tota mena.

B) Casos en què intervé el Síndic de Greuges2: 

 Retards indeguts en l'actuació administrativa.
 Errors o arbitrarietats en l'aplicació de les normes legals o quan les normes no s'apliquen com cal.
 Tracte indegut als ciutadans.
 Negativa a facilitar la informació que els ciutadans tenen dret a obtenir
 Inexecució de les resolucions adoptades pel Síndic.
 Motivació insuficient de les resolucions anteriors de l'Administració.
 I, en general, qualsevol actuació que deteriori l'exercici legítim dels drets constitucionals.

C) Normatives que al nostre entendre no s'apliquen com cal

Normativa de Drets Humans. 
Pacte Internacional de Drets Econòmics, socials i culturals3.

Article 12.

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más 
alto nivel posible de salud física y mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena
efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

1 Web Síndic de Greuges de Catalunya. http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=27
2 Web Síndic de Greuges de Catalunya. http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=27
3 Web Naciones Unidas. Derechos Humanos http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=27
http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=27


a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de
los niños;

b)  El  mejoramiento  en  todos  sus  aspectos  de  la  higiene  del  trabajo  y  del  medio
ambiente;

c)  La  prevención  y  el  tratamiento  de  las  enfermedades  epidémicas,  endémicas,
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;

d)  La  creación  de  condiciones  que  aseguren  a  todos  asistencia  médica  y  servicios
médicos en caso de enfermedad.

Normativa de la Unió Europea 
Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea4

Article 11. Dret a la protecció de la salut.

Per a garantir l'exercici efectiu del dret a la protecció de la salut, les parts contratants es comprometen 
a adoptar, directament o en cooperació amb organitzacions públiques o privades, mesures adequades 
per entre d'altres fins:

1. Eliminar, en el possible, les causes d'una salut deficient.

2. Establir serveis educacionals i de consulta dirigits a la millora de la salut i a estimular el 
sentir de responsabilitat individual pel que fa a si mateixa.

3. Prevenir, en el possible, les malalties epidèrmiques, endèmiques i altres.

Article 45. Protecció a la salut

Tota persona té dret a accedir a la prevenció sanitària i a beneficiar-se de l'atenció sanitària en les 
condicions establer-tes per les legislacions i pràctiques nacionals. Al definir-se i executar-se totes les 
polítiques i accions de la Unió es garantirà un nivell elevat de protecció a la salut humana.

Article 47. Protecció del medi ambient

En les polítiques de la Unió s'integraran i garantiran, conforme el principi de desenvolupament 
sostenible, un nivell elevat de protecció al medi ambient i la millora de la seva qualitat.

Directives Europees 

La UE ha establerts normes per a les particules en suspensió (PM) de determinats tamanys, l'ozó, el diòxid de 
sofre, els òxids de nitrògen, el plom i altres contaminants que poden tenir un efecte perjudicial per a la salut 
humana i els ecosistemes. Entre les lleis importants que estableixen límits per als contaminants en Europa cal 
destacar  la Directiva de 2008 relativa a la qualitat de l'aire ambient i a una atmosfera més neta en Europa  
Europa (2008/50/CE5) y la Directiva marco de 1996 sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente 
(96/62/CE). 

4 Web Fundación Acción pro Derechos Humanos 
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/europa/CDFUE/CartaDerechosFundamentalesUnionEuropea-v2007.htm

5 Una atmósfera más limpia en Europa. Directiva (2008/50/CE) http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/ev0002_es.htm

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/ev0002_es.htm
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/europa/CDFUE/CartaDerechosFundamentalesUnionEuropea-v2007.htm


Normativa Estatal Espanyola

Constitución Española6

Article 41 

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y
de  las  prestaciones  y  servicios  necesarios.  La  ley  establecerá  los  derechos  y  deberes  de  todos  al
respecto.

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo,
facilitarán la adecuada utilización del ocio. 

Article 45

1.- Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona,
así como el deber de conservarlo. 

2.- Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la
indispensable solidaridad colectiva. 

3.-  Para  quienes  violen  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior,  en  los  términos  que  la  ley  fije  se
establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño
causado 

Legislación Española

La Ley 34/20077 tiene por objeto establecer las bases en materia de prevención, vigilancia y reducción
de la contaminación atmosférica con el fin de evitar y cuando esto no sea posible, aminorar los daños
que  de  ésta  puedan  derivarse  para  las  personas,  el  medio  ambiente  y  demás  bienes  de  cualquier
naturaleza. 

El Real Decreto 102/20118, relativo a la mejora de la calidad del aire ambiente, (que ha derogado los
Reales Decretos, 1073/2002 sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con
el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido
de carbono; Real Decreto 1796/2003, relativo al ozono en el aire ambiente; y Real Decreto 812/2007
sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el arsénico, el cadmio, el
mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos) 

D) La modificació puntual de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs dels àmbits de Can Banús a l'entorn de
l'Espai d'Interès Natural de Gallecs

 14 de Maig 2014. Comunicat de premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat i de l'Ajuntament de Santa
Perpètua9. “El conseller Vila i l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda signen un acord per facilitar la 
instal·lació de l’empresa TransWences”. “TransWences és una empresa que es dedica al transport de 
mercaderies i preveu instal·lar-se a Santa Perpètua per potenciar la seva línia de distribució logística 
internacional de productes farmacèutics”.

6 Web Congreso de los Diputados del Estado español http://www.congreso.es/consti/
7 Agència Estatal. Boletín Oficial del Estado https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-19744
8 Boletín Oficial del Estado http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/29/pdfs/BOE-A-2011-1645.pdf
9 S'adjunta a “Informe. Afectacions sobre la salut i el medi ambient de la modificació puntual de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs de l'ambit de 

Can Banús a a l'entorn de l'Espai d'Interés Natural de Gallecs”.

http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/29/pdfs/BOE-A-2011-1645.pdf
http://www.congreso.es/consti/


 El 21 de juliol de 2014 va tenir entrada per registre del Departament de Territori i Sostenibilitat, la  sol·licitud 
de document de referència sobre l'avanç de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació per a 
l'adaptació al Pla director urbanístic de Santa Maria de Gallecs dels àmbits Can Banús (àmbit 1 i 2), la 
Caranaisa, el sistema general d'espais lliures, els horts de la Plana del Molí, el conjunt històric de Mogoda i els 
seus entorns fins al límit amb l'àmbit del PDU Riera de Caldes Sud, al terme municipal de Santa Perpètua de 
Mogoda, tramesa per l'Ajuntament, adjuntant-se una còpia de l'avanç de la Modificació puntual, en format 
paper i en digital10.

 El 30 de setembre de 2014 l’Associació de Veïns de l’Espai Rural de Gallecs (número de registre d'entitats 
32536) i el DRAG (número de registre d'entitats 32727) en representació de la Plataforma de Defensa de 
Gallecs i altres entitats de Santa Perpètua de Mogoda presentaren consideracions a l'esmentada avant 
modificació11.

 El 29 d'octubre de 2014 l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental tramet document de referència a la 
modificació puntual de l'esmentat Pla general d'ordenació a la Plataforma de Defensa de Gallecs12.  

E) Dades sobre la qualitat de l'aire a la zona de Can Barnús

 El 8 d'octubre 2014. Ecologistes en Acció presenta el seu informe “La calidad del aire en el Estado español 
durante 201313”. Santa Perpètua de  Mogoda i diverses poblacions colindants superen els llindars de 
contaminació atmosfèrica que més problemes causen sobre la salut.

 El 15 d'octubre de 2014, la Plataforma Salvem Gallecs realitza la presentació “Santa Perpètua de Mogoda. 
Passat, pressent i futur”14. On a partir del treball d'Ecologistes en Acció i altra documentació històrica, 
territorial, etc. es visualitza l'increment de problemes sobre la salut i el medi ambient que pot comportar la 
industrialització de Can Banús en ple Gallecs i en una zona on la contaminació atmosfèrica ja supera els límits 
establerts.

2.- Motiu i objectiu d'aquesta Queixa

Mitjançant el cas concret de la modificació puntual de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs de l'ambit de Can Banús a 
l'entorn de l'Espai d'Interés Natural de Gallecs entenem que no es respecten els drets fonamentals de les persones a una 
protecció de la salut i a un medi ambient adequat. Drets que afecten no només als habitants de les poblacions del voltant
sinó que, tal com demostren els estudis científics, als d‘altres zones de Catalunya i, fins i tot, de la resta del planeta15.

La implantació d'un centre logístic a l'Espai Natural de Gallecs és un atac frontal a les persones que durant dècades 
varen lluitar per fer inviable el projecte franquista d'una ciutat de més de 100.000 habitants a partir de l'expropiació de 
1.400 ha agrícoles. Tanmateix, no només és un atac a la dignitat de les milers de persones que durant dècades s'hi varen 
mobilitzar. 

Aquest projecte també suposa un augment de la contaminació atmosfèrica,  lluminosa i acústica, un deteriorament del 
patrimoni arquitectònic, natural i paisatgístic i de la racionalització del sòl. Les conseqüències seran greus sobre 
l'economia d'un espai PEIN i sobre la salut de les persones. S’ha de tenir en consideració, que l’àmbit de Can Banús es 
troba dins d’una zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric degut al alt índex de pol·lució. Els nivells de Diòxid
de nitrogen i partícules en suspensió superen durant  molts dies a l’any els màxims legislats per Europa i de forma 
permanent els recomanats per la OMS. Aquest fet ja ha estat denunciat per la Comissió Europea que ha obert un 
expedient sancionador a l’estat Espanyol per aquest motiu. En resum, la implantació de més empreses de logística a la 

10 Informació extreta “Document de referència a la modificació puntual de l'esmentat Pla general d'ordenació a la Plataforma de Defensa de Gallecs 
realitzat pel DTS de la Generalitat de Catalunya”

11 S'adjunta a “Informe. Afectacions sobre la salut i el medi ambient de la modificació puntual de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs de l'ambit de 
Can Banús a a l'entorn de l'Espai d'Interés Natural de Gallecs”.

12 S'adjunta a “Informe. Afectacions sobre la salut i el medi ambient de la modificació puntual de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs de l'ambit de 
Can Banús a a l'entorn de l'Espai d'Interés Natural de Gallecs”.

13 Informe d'Ecologistes en Acció “La calidad del aire en el Estado español durante 2013 
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe_calidad_aire_2013.pdf

14 S'adjunta a “Informe. Afectacions sobre la salut i el medi ambient de la modificació puntual de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs de l'ambit de 
Can Banús a a l'entorn de l'Espai d'Interés Natural de Gallecs”.

15 Els beneficis per a la salut pública de la reducció de la contaminació atmosfèrica a l’àrea metropolitana de Barcelona. Nino Künzli Professor 
d’Investigació ICREA Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM-Hospital del Mar), Barcelona Centre de Recerca en Epidemiologia 
Ambiental, Barcelona. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya. Setembre de 2007  

http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe_calidad_aire_2013.pdf


zona va clarament en contra dels plans de millora de la qualitat de l’aire impulsats des del departament de medi ambient
de la Generalitat de Catalunya. En concret va directament en contra de l’objectiu 4 de l’esmentat pla i de forma 
indirecta dels objectius 2, 9 i 13.

Atès que l'Ajuntament de Santa Perpètua, l'INCASOL i els Departaments de la Generalitat de Catalunya de Territori i 
Sostenibilitat i d'Economia i Coneixement, davant la vulnerabilitat de l'espai de Can Banús a Gallecs i de la ciutadania 
que hi viu al seu voltant, pretenen modificar puntualment l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs de l'àmbit de Can Banús 
a l'Entorn de l'Espai Natural de Gallecs instem al Síndic de Greuges a fi de bé perquè vetlli pels drets de les persones en 
front del interessos industrials/econòmics. Drets socials, ambientals i econòmics que afecten a diversos col·lectius 
relacionats directament amb la salut, el medi ambient i a una bona administració.

Tot i que, els vectors socials i ambientals afectats per aquest projecte formen un ampli ventall de conflictes centrem la 
nostra queixa al Síndic de Greuges en els efectes sobre la salut de les persones i sobre el medi ambient a partir dels 
efectes sobre la contaminació atmosfèrica. Si bé és cert, que no és l'únic efecte negatiu d'aquest projecte en qüestió ni 
que el greu problema dels efectes de la contaminació sobre el medi ambient i les persones no requereixin de plans, 
programes, mesures, etc. certament efectius. No obstant, no podem obviar ni permetre que aquesta modificació puntual 
suposarà un significatiu agreujament de l'actual preocupant situació d'incompliment de normatives europees i estatals, 
no aplicació de mesures adequades i, fint i tot, com és aquest cas, execució de projectes que empitjoraran 
substancialment el mal estat de la qüestió, l'incompliment de drets humans fonamentals i constitucionals. 

Per tot plegat, sol·licitem al Síndic de Greuges que empri totes les eines que estiguin al seu abast per aturar aquest 
greuge que al nostre entendre diverses administracions volen executar sobre la ciutadania. Anexem “Annex a la Queixa 
sobre les Afectacions a la salut i el medi ambient de la modificació puntual  de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs de 
l'ambit de Can Banús a l'entorn de l'Espai d'Interés Natural de Gallecs” on recollim totes les referències emprades en el 
text d'aquesta queixa.

Molt Cordialment,

Mollet del Vallès, 29 de gener de 2015.

 


