
  

L’AJUNTAMENT NO EXERCEIX UN CONTROL SUFICIENT 

SOBRE ELS AUTOCARS TURÍSTICS DE LA PEDRERA 

 
La síndica diu en un informe que els vehicles provoquen molèsties de soroll i 

vibracions i conclou que l’Ajuntament no ha acreditat que vigili degudament la zona 

reservada d’estacionament per evitar els problemes als residents 

 
Els autocars turístics que aparquen als voltants de la Pedrera provoquen molèsties de 

vibracions i sorolls als veïns i l’Ajuntament de Barcelona no exerceix el suficient control de 

la zona d’estacionament per evitar els problemes. Aquestes són les dues principals 

conclusions d’un informe de la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, 

arran d’una queixa presentada per un veí el passat 13 de maig. 

 

En la seva reclamació, el denunciant mostra la seva disconformitat amb la reserva 

d’estacionaments per a autocars turístics situada davant de les finques 267, 269, 271 i 

273 de Provença, entre els carrers de Pau Claris i el Passeig de Gràcia. A banda dels 

problemes de soroll i vibracions, el veí es queixa que la sobreocupació de la vorera per 

part dels visitants de La Pedrera s’ha incrementat des de la instal·lació de la parada.   

  

La síndica ha estimat la queixa pel greuge causat i ha recomanat al Sector de Prevenció, 

Seguretat i Mobilitat que vetlli pel compliment de les condicions d’estacionament 

establertes per part dels vehicles que gaudeixen de la reserva i que prohibeix deixar 

l’autocar més de 10 minuts, com a l’entorn de la Sagrada Família. Segons Vilà, 

l’Ajuntament no ha acreditat que es faci un correcte control del bon ús de la zona 

d’estacionament ja que no ha aportat res que així ho constati, com advertiments o 

denúncies imposades als vehicles turístics.  

 

Motors engegats per refrigerar 

Sobre el control de l’excés de soroll, especialment intens els mesos de calor perquè en 

ocasions els conductors deixen els motors engegats per mantenir els autocars refrigerats, 

el Sector de Prevenció, Seguretat i Mobilitat es limita a dir que aquesta vigilància 

correspon a la Guàrdia Urbana i no als vigilants de l’àrea verda, i tampoc aporta cap dada 

ni document sobre el  control exercit. 



 

En la seva petició d’informe, la síndica va demanar a l’Ajuntament que li facilités quines 

alternatives d’estacionament havia valorat abans de decidir instal·lar la zona 

d’estacionament davant dels edificis on es produeixen les molèsties i va preguntar perquè 

la parada no es posava davant de La Pedrera. 

 

La resposta del consistori es limita a dir que la parada no pot anar davant de La Pedrera, 

on tampoc es pot circular, perquè és tracta d’un monument amb un gran interès turístic. 

Segons el Govern municipal, la zona d’estacionament ha tornat a l’emplaçament que tenia 

abans de les obres de l’AVE i que, per tant, no va ser necessari valorar altres alternatives 

d’estacionament. 

 

Les comprovacions de la síndica i la documentació aportada pel veí, però, han permès 

constatar que on ara hi ha l’aparcament per als autocars amb anterioritat hi havia una 

zona blava per a turismes i que les ratlles es van esborrar per instal·lar-hi la parada. Vilà 

insisteix a l’Ajuntament en la necessitat de fer complir la normativa en la zona 

d’estacionament, situada sota quatre finques amb despatxos i habitatges, per evitar 

molèsties.    

 

 

 

   

 


