LA SÍNDICA RECOMANA A L’AJUNTAMENT QUE INICII UNA CAMPANYA
PER A ERRADICAR LA PRÀCTICA DE COLPEJAR LES BOMBONES DE GAS
BUTÀ DURANT EL REPARTIMENT
Barcelona, 18 de desembre – Arran d’una queixa ciutadana estimada per la
Sindicatura de Greuges de Barcelona en matèria de contaminació acústica, Vilà ha
recomanat a l’Ajuntament que, per tal de garantir la salut i la qualitat de vida de les
persones, iniciï una campanya d’erradicació de la pràctica de colpejar les bombones de
gas butà durant el repartiment a domicili.
La queixa ciutadana
El promotor de la queixa exposa que des de fa anys pateix el soroll constant dels
repartidors de gas butà quan colpegen les bombones pels carrers de Poble-sec cada
dia de la setmana, fins i tot els festius. Manifesta que des de l’Ajuntament se li va dir
que havia de trucar al 092 però assegura que quan ho fa, mai venen perquè no és un
assumpte prioritari. “El soroll és insuportable, sobretot per les persones que viuen en
plantes baixes. Només demanem a l’Ajuntament que faci complir la normativa
acústica”, declara el veí.
La valoració de la Síndica
L’Ajuntament és conscient de la creixent demanda social d’una millor qualitat acústica
i hi dedica esforços en molts àmbits que poden afectar aquest dret, però amb
referència a aquest assumpte, Maria Assumpció Vilà ha manifestat que “no ens consta
que s’hagi iniciat cap actuació per solucionar el problema, tot i les consideracions
que ens han fet arribar en decisions anteriors”. Des de la Sindicatura no podem dir
que hi hagi una actuació coordinada i convençuda per evitar les molèsties ocasionades
quan colpegen el gas butà, ni l’ús impropi del carrer per oferir i vendre una
determinada mercaderia. “Hem fet un seguiment i hem comprovat que continua
instaurat aquest sistema de subministrament alternatiu de distribució de gas butà en
molts barris de la ciutat”, ha explicat la síndica.
Aquesta pràctica habitual de repartiment de gas butà a domicili causa uns greus
perjudicis als veïns i veïnes de molts carrers de Barcelona que reben constantment
l’impacte acústic que produeixen. “Creiem convenient que el consistori adopti
mesures contundents de correcció de l’atemptat contra el medi ambient que suposa

aquest fet i també amb l’objectiu de preservar l’espai públic com a lloc de
convivència i civisme”, ha conclòs Vilà.

