LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA SEGUEIX AFECTANT LA CIUTADANIA
BARCELONINA I LA SÍNDICA RECORDA L’OBLIGACIÓ LEGAL DE COMPLIR I
FER COMPLIR LA NORMATIVA RELACIONADA
Barcelona, 27 de maig del 2019 – La síndica de greuges de Barcelona, Maria
Assumpció Vilà, ha estimat dues queixes ciutadanes que feien referència a
contaminació acústica i ha recordat l’obligació legal de complir i fer complir la
normativa en matèria de lluita contra la contaminació acústica i de protecció dels drets
fonamentals de la ciutadania.
Més de 2 anys sense solucions a un episodi de contaminació acústica
El promotor d’aquesta queixa ja va dirigir-se a la Sindicatura de Greuges de Barcelona
l’any 2017, ocasió en què la Síndica va estimar la queixa per temps excessiu en fer les
comprovacions d’immissió acústica i va advertir al Districte de l’Eixample “de la
necessitat d’avaluar, al més aviat possible, les molèsties per contaminació acústica i
aplicar, si és procedent, les mesures correctores i/o cautelars que calguin”. El
Districte va contestar que va dur a terme els mesuraments amb un resultat de 5 dBA
per sobre del límit admès i que s’iniciava procediment de correcció de les deficiències.
Han passat més de 2 anys i el ciutadà segueix patint el greuge originat per
contaminació acústica derivada de l’activitat comercial d’un local de restauració situat
sota el seu habitatge al carrer Parlament.
Tot i que la petició d’informació de la síndica de greuges dirigida al Districte de
l’Eixample ha estat formalitzada en data 31 de gener de 2019, la resposta del Districte
fa referència a actuacions municipals anteriors. La defensora de la ciutadania
Barcelonina, Maria Assumpció Vilà, ha considerat que la informació facilitada no és
nova, sinó que fa referència a uns fets produïts mesos abans de la nova petició
d’intervenció. “Aquest fet constata la manca d’adopció de mesures correctores i de
mesures provisionals o cautelars, i per tant la manca d’activitat municipal que
permeti el cessament de les molèsties mesurades per sobre dels llindars màxims”, ha
afirmat Vilà.
En conseqüència, el promotor de la queixa segueix patint, des de fa més de dos anys
(inici de l’any 2017), unes molèsties que no està obligat a suportar, sense que
l’administració hagi actuat amb prou eficàcia, fet que comporta una conculcació de
drets fonamentals del reclamant.

Molèsties acústiques provocades per un local d’assaig musical de la finca adjacent
La persona promotora de la queixa exposa que fa anys que pateix molèsties de soroll
provocades per un grup musical que assaja a la planta baixa de la finca adjacent a la
seva i que ja ho ha comunicat reiteradament a les instàncies pertinents. Segons
manifesta el promotor de la queixa, la casa on es duu a terme l’activitat d’assaig
musical no disposa de llicència ni d’insonorització per fer aquest tipus d’activitat.
Afegeix que ja ha traslladat al Districte de Sants-Montjuïc la necessitat d’executar una
mesura del nivell de soroll a què està exposat el veïnat, però des del Districte no s’ha
fet cas a les seves peticions.
Transcorregut més d’un any, no consta que des del Districte s’hagi planificat i
programat les mesures acústiques de l’habitatge on el veí denuncia que provenen les
molèsties de soroll. Així mateix, tampoc consta que s’hagi realitzat la inspecció del
local denunciat ni comprovat la legalitat de l’activitat. D’altra banda, el Districte
sempre ha considerat aquest assumpte com un problema de convivència entre el
veïnat i ha ofert un servei de mediació per a conflictes de convivència entre les parts
implicades. La mediació és un procés voluntari i en aquest cas no ha prosperat.
Actualment, i segons l’informe municipal que ha rebut la Sindicatura de Greuges de
Barcelona, se suggereix a la persona denunciant que continuï trucant a la Guàrdia
Urbana, com ha fet anteriorment sense èxit, en el mateix moment de patir les
molèsties, amb l’objectiu aquestes puguin ser comprovades.
“El consistori té la potestat de garantir el dret al descans i vetllar pel compliment de
la normativa. Per aquest motiu, advertim al Districte de Sants-Montjuïc que és
necessària l’execució de les mesures sonomètriques oportunes i la inspecció del local
objecte de la queixa”, ha conclòs la Síndica de Barcelona.

