
La Seu d'Urgell Ripoll Figueres

L'Escala

St Jordi
Desvalls

Girona

Palafrugell
Salt

Cruilles, Monells
y San Sadurní Palamós

Calonge

St Feliu de Guíxols
Vidreres
Lloret de Mar
Blanes

Calella
Arenys de Munt
Arenys de Mar
Mataró
Vilassar de Dalt

Manlleu

Vic

Tona
Cardedeu

Vilanova del Vallès

Sabadell
Ripollet

Mollet del Vallès
Parets del Vallès

St Fost de Campsentelles
Montornés del Vallés

Vallromanes

Terrassa

Igualada
Rubí

St Coloma de Gramanet
St Cugat del Vallès

St Feliu de Llobregat

Vilafranca del Penedès

Altafulla

Tarragona

Reus

Cambrils
Vilanova i la Geltrú

St Pere de Ribes

Sitges

Gavà

Castelldefels

Viladecans

Alella
Tiana
Badalona

Argentona

Barcelona

L'Hospitalet de Llobregat

St Boi de Llobregat

Cornellà de Llobregat

Lleida

Tortosa

Deltebre

St Jaume d'Enveja

Amposta

St Carles de la Ràpita

Alcanar

Ulldecona

Las Franquesas
del Vallés

St Andreu
de Llavaneres

El Masnou

Castelló
d'Empúries

St Adrià de Besòs

Vilanova de la Barca

Banyoles

La Masó

La Pobla
de Mafumet

Ascó

Falset

  

Sindicatures

Total Catalunya

%

Municipis

76

947

8 %

Grans

11

11

100 %

Mitjans

30

56

54 %

Població atesa

4.952.458

7.739.758

64 %

Petits

35

880

4 %

Municipi gran  (+ de 100.000 hab.)

Municipi mitjà  (20.000 > 100.00 hab.)

Municipi petit  (�ns 20.000 hab.)

Sindicatures actives

Sindicatures no actives

LES SINDICATURES I DEFENSORIES 

LOCALS A CATALUNYA



s. XI s. XV
(1409)

s. XIX
(1809)

s. XX
(1978)

s. XX
(1979)

s. XXI
(2002)

s. XXI
(2006)

PROVISORS DE 
GREUGES

Responsables de 
desenvolupar de manera 
col·legiada un procediment 
de satisfacció de greuges 
derivats d'actes del rei.

SÍNDIC O SÍNDICA 
MUNICIPAL DE 
GREUGES

La setena modi�cació de la 
Llei 8/1987, de 15 d'abril, 
Municipal i de Règim Local de 
Catalunya introdueix en 
l'àmbit municipal la �gura del 
defensor o la defensora.

SÍNDIC DE GREUGES

Amb el nom de Síndic de 
Greuges, es va incloure en 
l'article 35 de la Llei 
orgànica 4/1979, de 18 de 
desembre, de l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya.

Té com a facultat essencial 
la defensa dels drets 
fonamentals i les llibertats 
públiques de la ciutadania, 
podent supervisar les 
activitats de l'administració 
de la Generalitat per a 
complir amb la seva missió.

DEFENSOR DEL 
POBLE

La Constitució espanyola 
instaura la �gura del 
Defensor del Poble amb una 
diferència important 
respecte a la �gura original, 
ja que per primera vegada se 
li va donar la facultat de 
defensar els drets 
fonamentals de la ciutadania. 
Característica que s'ha 
replicat en molt altres països 
i, òbviament, en totes les 
institucions anàlogues dins 
de l'Estat espanyol a escala 
autonòmica i municipal.

OMBUDSMAN SUEC

Comissionat parlamentari 
encarregat de rebre les 
queixes de la ciutadania sobre 
l'actuació incorrecta de 
l'administració i per a tractar 
de recti�car aquesta actuació 
i informar el Parlament.

Extensió de l'ombudsman 
suec primer en països nòrdics 
i progressivament a gairebé 
totes les regions del món.

DEFENSORS
LOCALS DE LA 
CIUTADANIA I ALTRES 
FIGURES ANÀLOGUES

Per primera vegada, en 
l'Estatut es reconeix 
l'existència de "defensors 
locals de la ciutadania i altres 
�gures anàlogues creades en 
l'àmbit públic i el privat".

ASSEMBLEES 
DE PAU I TREVA

Sistema de control 
dels excessos de les 
autoritats.

ORIGEN I DESENVOLUPAMENT DE LES 

DEFENSORIES LOCALS A CATALUNYA



Marc regulador

Reformar i millorés el marc 
normatiu per a adaptar-lo a la 
realitat actual de les 
defensories que harmonitzi, 
protegeixi i reforci el seu 
paper com a mecanisme de 
garantia dels drets humans. 
Actualment, els reglaments 
municipals que regulen el seu 
funcionament contenen 
aspectes contraris a la Llei 
municipal i de règim local de 
Catalunya.

Funcionament

— No confondre la defensa i 
garantia dels drets 
humans amb els serveis 
d'atenció ciutadana.

— Reforçar la difusió i la 
pedagogia sobre la 
institució per a augmentar 
el coneixement per part 
de la ciutadania, sobretot 
dels col·lectius que més la 
necessiten. 

— Desenvolupar sistemes 
de recollides de dades 
e�caces i analítiques per 
a realitzar diagnòstics 
sobre els drets humans 
en el municipi que 
fonamenti i reforci les 
actuacions de les 
sindicatures.

— Vetllar per una relació 
�uida i independent amb 
les autoritats locals.

Recursos materials 
i personals

— Pressupost su�cient i 
adequat per al 
desenvolupament de les 
funcions i gestionat de 
manera autònoma i 
independent del consistori.

— Espai de treball diferenciat 
de les dependències de 
l'ajuntament, adequat i 
accessible a les 
necessitats diverses de la 
ciutadania.

Procés d'elecció i 
selecció

Incorporar a la societat civil per 
a augmentar la seva legitimitat. 

Per�l de la persona 
que encapçala la 
institució

— Formació especí�ca en 
drets humans.

— Coneixements i experiència 
en associacionisme, 
administració municipal i 
problemàtiques del municipi.

— Retribució adequada i 
su�cient.

ALGUNES
CLAUS I
RECOMANACIONS  

— Valorades molt positivament pels 
actors municipals.

— Considerades molt necessàries com 
a mecanismes de garantia dels 
drets humans de proximitat.

— Destaca la capacitat d'escolta i 
d'acostar a la ciutadania 
l'administració pública local.

VALORACIÓ
GLOBAL 

IDEES PER A L'ENFORTIMENT DE LES 

DEFENSORIES I SINDICATURES LOCALS

EN
FORTI
MENT


