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SÍNDICA DE GREUGES   
DE BARCELONA 
 
 
NOTA DE PREMSA 
Síndica de Greuges de Barcelona.  1 d’agost de 2007 
 
La Síndica de Greuges de Barcelona, Pilar Malla, demana solucions 
urgents als perjudicis que provoquen els generadors 
 
No és comprensible que s’allargui la presència i el funcionament dels 
generadors als carrers de la ciutat i que no hi hagi un termini definit per retirar-
los. És urgent que la instal·lació dels generadors tingui les mesures de 
seguretat adequades i que s’eviti que afecti als veïns. 
 
Després de visitar algunes de les zones afectades i de les queixes rebudes 
dels ciutadans, la Síndica de Greuges de Barcelona considera que no és una 
situació tolerable que s’allargui la presència dels generadors als carrers de la 
ciutat. En l’apagada del passat 23 de juliol milers de ciutadans de Barcelona 
van patir un greuge, van veure vulnerats els seus drets i en diversos graus tots 
van sofrir perjudicis. Els primers dies els generadors es podien acceptar com 
una solució provisional d’emergència. Però ara aquesta situació no es pot 
allargar sense una data clara de normalització del servei elèctric que garanteixi 
la retirada dels generadors. 
 
 
Una situació inacceptable 
 
L’àmplia presència de generadors provoca nous greuges als ciutadans ja 
afectats per l’apagada. Aquesta situació és ben apreciable amb una visita a les 
zones on es concentren més generadors. La Síndica considera que no es pot 
acceptar que s’allargi indefinidament: 
 
 -El soroll que generen i la incomoditat que suposen especialment a la nit. 

-Els olors i la calor que desprenen. Provoquen grans molèsties i 
perjudicis als qui hi han de conviure. L’efecte de la presència constant de la 
calor i el fum dels generadors es pot apreciar fàcilment en les plantes i arbres 
propers.    
 -Que dies després de l’apagada es continuï disposant d’un servei elèctric 
deficient i provisional a través de generadors. 
 -La incomoditat per la invasió de la via pública i l’acumulació de 
generadors en algunes zones. 
 
D’altra banda, tot i que l’agost sembla un mes on la ciutat es buida i és més 
tolerable aquesta situació, cal tenir present que aquests perjudicis els pateixen 
especialment els col·lectius menys privilegiats: 
 
 -Els que per motius familiars, de salut, econòmics o laborals no poden 
marxar de vacances durant l’agost. 
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 -Els qui no disposen a casa seva d’aire condicionat i per tant no poden 
tancar les finestres. 
 -Les persones més delicades de salut i els infants.  
 -Els qui no tenen cap alternativa d’allotjament. 
 
Riscos de les instal·lacions 
 
Visitant les zones més afectades també es poden detectar els riscos per a la 
seguretat a causa de la precarietat de les instal·lacions.  
 
Es poden veure instal·lacions sense una protecció suficient de les connexions 
amb els centres de transformació electrica de les cases. També hi ha risc de 
caigudes pels elements que envaeixen la via pública i risc d’accidents ja que 
els centres de transformació són accessibles per a qualsevol vianant, risc 
especialment remarcable i inquietant per als menors. 
 
També és una situació inquietant per als veïns l’acumulació de grans dipòsits 
de gasoil al costat d’habitatges. A més del risc d’un accident, no hi ha cap 
protecció que hi impedeixi l‘accés.   
 
Passats deu dies de l’apagada es mantenen aquestes precarietats de les 
instal·lacions sense que hi hagi una vigilància constant que garanteixi la 
seguretat.  
 
 
Per tot això, la Síndica considera especialment urgent: 
 
-Que les instal·lacions dels generadors tinguin les proteccions de seguretat  
necessaries, especialment pel que fa a l’accés als centres de transformació 
elèctrica dels edificis.   
 
-Que els tranformadors tinguin també la vigilància necessària per evitar aquests 
riscos. 
 
-Que es prenguin totes les mesures possibles per minimitzar els efectes 
mediambientals, de soroll, de calor i d’emissió de fums.  Els nivells d’aquestes 
emissions superen àmpliament tots els màxims previstos en les ordenances 
municipals que garanteixen la salut i el benestar dels ciutadans. 
 
-La màxima celeritat en l’eliminació de la presència dels transformadors a la via 
pública. No es pot acceptar allargar més dies la situació que viuen els veïns 
afectats. 
 
Podeu adreçar-vos a l’oficina de la Síndica de Greuges de Barcelona per a més 
informació o aclariments. Durant l’agost l’oficina està oberta de 8 a 15 h. Fora 
d’aquest horari els mitjans de comunicació també us podeu adreçar al 647 404 
671. 
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Centre de transformació al carrer Nàpols amb Travessera de Gràcia 
 
 

 
 
Instal·lació de dos generadors a Sant Antoni Maria Claret amb Sardenya 
 


