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SÍNDICA DE GREUGES   
DE BARCELONA 
 
 
NOTA DE PREMSA 
Síndica de Greuges de Barcelona.  25 de juny de 2007 
 
La Síndica de Greuges de Barcelona, Pilar Malla, demana la revisió de la 
normativa d’instal·lació d’aparells d'aire condicionat  per garantir la seva 
aplicació. 
 
L’actual regulació i la seva aplicació no és eficaç per evitar instal·lacions 
incorrectes o molestes dels aparells d’aire condicionat. La situació actual és 
font de conflicte entre veïns. Cal disposar de les mesures que assegurin el 
compliment de la normativa. Cal fomentar un ús racional dels sistemes de 
refrigeració per part dels ciutadans i dels responsables dels equipaments 
col·lectius 
 
 
Les queixes 
 
Durant els dos anys i mig de funcionament de l’oficina de la Síndica de 
Greuges de Barcelona s’han anat rebent el mateix tipus de queixes que fan 
referència a la instal·lació d’aparells d’aire condicionat Amb l’arribada de 
l’estiu, aquest any es tornen a repetir, mostra de que no s’ha avançat en la 
solució del problema. 
 
Les queixes arriben a la Síndica quan els veïns ja han cursat la seva denúncia 
a l’Ajuntament i no han obtingut una resposta satisfactòria. Principalment fan 
referència al retard en el seguiment de les denúncies per soroll d’aparells 
domèstics o industrials. Però sobretot les queixes posen de manifest que 
l’actual regulació que afecta els aparells d’aire condicionat i la seva aplicació no 
és eficaç per evitar les instal·lacions incorrectes o molestes.  
 
    
 La normativa municipal 
 
La normativa actual és molt  exigent sobre els espais on es poden col·locar 
els aparells d’aire condicionat.  
 
L’Ordenança general del medi ambient urbà fixa les limitacions acústiques i 
d’emissió de calor que poden generar els aparells. L’Ordenança dels usos del 
paisatge urbà de la ciutat de Barcelona obliga a la instal·lació en els terrats per 
a tots els edificis de nova construcció o quan es realitza una rehabilitació 
integral. En edificis ja construïts prohibeix la instal·lació en les façanes, encara 
que els aparells no siguin visibles des del carrer. Només es permet la 
instal·lació en patis de llums o als patis de parcel·la i sempre que hi hagi el 
consentiment dels veïns que tenen sortida en aquell pati. En cap cas poden 
sobresortir del tancament dels buits arquitectònics.  Les instal·lacions d’aparells 
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domèstics  s’han de comunicar a l’Ajuntament. Només és possible instal·lar els 
aparells en façanes  si hi ha un projecte aprovat per l’Ajuntament. 
 
 
Una normativa que no es compleix 
 
És ben clar que actualment aquesta normativa s’incompleix 
sistemàticament. Es pot comprovar fàcilment a qualsevol carrer de la ciutat.  
 
Però, a més, les queixes rebudes a l’oficina de la Síndica de Greuges, posen 
de manifest que l’Ajuntament no inspecciona suficientment per fer complir 
normativa. D’una banda, el gran nombre d’infraccions fa que pràcticament 
mai s’actuï d’ofici i que només s’obrin expedients quan hi ha denúncies 
dels veïns. També s’ha convertit en una pràctica força habitual retirar les 
instal·lacions incorrectes quan es fa la reforma d’una façana, però tornar-les a 
col·locar quan s’han superat tots els tràmits administratius. 
 
D’altra banda, en les queixes que han arribat a la Síndica es pot veure que 
sovint els tràmits i el procediment administratiu s’allarga innecessàriament. Pot 
arribar a passar un any entre que es presenta una denúncia i arriba l’ordre de 
retirada de l’aparell. També moltes vegades després de la denúncia el veí 
afectat no rep informació de la tramitació que segueix la seva denúncia si no 
s’hi interessa personalment. Això provoca que encara que l’administració actuï 
el ciutadà percep que la seva denuncia no ha tingut cap efecte. Aquestes 
constatacions ja han estat exposades en els informes anuals de la Síndica de 
Greuges de Barcelona del 2005 i del 2006 presentats al Ple Municipal. 
 
Tot i que l’incompliment de la normativa generalment no provoca greuges 
irreparables si que té diverses conseqüències negatives: 
 
-Una norma que no es compleix genera un descrèdit de l’autoritat que té la 
legitimitat de dictar-la o que és responsable de fer-la complir. A més, la 
percepció que crea entre els ciutadans és que els infractors de la norma 
queden impunes, amb el perjudici que això comporta. Es genera així un doble 
greuge. 
 
Aquesta percepció és ben evident en les instal·lacions d’aparells d’aire 
condicionat. No es pot tenir credibilitat quan s’inspecciona o es dicten ordres de 
retirada d’instal·lacions incorrectes, si a la vista del mateix infractors es poden 
observar molts d’altres aparells que infringeixen clarament la normativa.  
 
-Les instal·lacions incorrectes d’aparells d’aire condicionat generen molèsties 
per soroll, per calor o un perjudici estètic que es podria evitar si hi hagués 
un compliment real de la normativa.  
 
-La manca d’actuació d’ofici provoca que les infraccions de la normativa siguin 
una font de conflictes entre veïns. Aquesta és una de les conseqüències 
més preocupants d’alguns dels casos que arriben a l’oficina de la Síndica de 
Greuges de Barcelona. La necessitat de denunciar el veí com a única via per 
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solucionar el problema provoca situacions de recels i delació que dificulten la 
convivència.  
 
Aquesta situació s’agreuja perquè quan hi ha una denúncia contra un veí, 
l’administració no fa una inspecció global de la finca, encara que sigui evident 
que aquella no és l’única instal·lació d’aire condicionat incorrecta. En casos 
extrems, s’ha arribat a produir que un ciutadà denunciat per infringir la 
normativa, després de ser inspeccionat denunciï tots els veïns amb aparells 
d’aire condicionat de la finca del davant. 
 
 
Recomanacions  
 
Per la situació generalitzada i les queixes que s’han tramitat, la Síndica de 
Greuges de Barcelona insisteix en les següents recomanacions a l’Ajuntament 
de Barcelona.  
 
-Revisar l’actual normativa i fer les modificacions necessàries perquè sigui 
viable la seva aplicació. 
 
-Necessitat de disposar de tots els mitjans i recursos necessaris perquè hi 
hagi un compliment de la normativa d’instal·lació d’aparells d’aire condicionat. 
El seu compliment no pot ser aleatori. Alhora, quan hi ha una denuncia la 
resolució ha de ser eficaç. 
 
-Degut a l’extensió de l’ús dels aparells d’aire condicionat, cal informar als 
ciutadans de la normativa que els afecta en la instal·lació dels aparells 
domèstics. 
 
-Tot i l’acord existent entre l’Ajuntament de Barcelona i el Gremi de Calefacció, 
Ventilació i Aire Condicionat de Barcelona i l’aprovació d’una Guia de Bones 
Pràctiques, la responsabilitat d’incomplir la normativa no pot recaure només en 
els propietaris, sinó  que s’ha de responsabilitzar també als instal·ladors.  
 
D’altra banda, també és necessari promoure un ús racional dels sistemes 
de refrigeració. L’administració pot contribuir-hi a través dels seus canals de 
difusió però això també demana un compromís responsable de la ciutadania i 
de les empreses de la ciutat. 
 
Pilar Malla, Síndica de Greuges de Barcelona. 
 
 
Podeu adreçar-vos a l’oficina de la Síndica de Greuges de Barcelona per a més 
informació, aclariments o declaracions sobre el tema. 
 
Sindicatura de Greuges de Barcelona 
Tel 93 413 29 00 
Ronda de Sant Pau, 43-45 
  


