
LA SÍNDICA DE BARCELONA RECOMANA AVANÇAR EN  

EL CANVI D’UBICACIÓ D’UN PARC DE NETEJA SITUAT 

SOTA UNA ILLA D’HABITATGES DE L’EIXAMPLE 

 
L’activitat genera una certa controvèrsia i manca d’acceptació per part de les 

persones que la tenen a prop  

 

La defensora veu amb bons ulls el plantejament municipal de buscar un espai 

alternatiu a l’emplaçament actual  

 

Vilà ha desestimat la queixa veïnal perquè el centre compleix tots els requisits 

legals i l’actuació municipal ha estat ajustada a dret  

 
La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha recomanat a l’Ajuntament 

de Barcelona que avanci en la proposta de canviar la ubicació del parc de neteja situat 

sota una illa d’habitatges de l’avinguda de Roma, al Districte de l’Eixample. La defensora 

considera que es tracta d’una instal·lació que genera controvèrsia i manca d’acceptació 

per part dels veïns, tot i que reconeix que l’activitat que s’hi desenvolupa compleix els 

requisits legals i s’ajusta a dret.  

 

La síndica ha emès aquesta resolució després d’estudiar una queixa veïnal contrària a la 

instal·lació del parc de neteja. En la seva reclamació, els denunciants exposen que 

l’activitat que es realitza sota els seus habitatges és industrial i això és perjudicial per a 

ells. Entre altres qüestions, manifesten el seu malestar a causa d’un trànsit diari de més 

de 150 treballadors, l’entrada i la sortida de vehicles d’un tonatge significatiu, males olors, 

soroll durant les 24 hores del dia, la utilització d’una compactadora de residus i nombrosos 

talls de llum. 

 

Segons la resolució de la defensora, l’activitat del parc de neteja, s’ajusta a les previsions 

normatives, és a dir, l’actuació de l’Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans ha estat 

ajustada a dret pel que fa a la tramitació de la llicència ambiental municipal. Per aquest 

motiu, s’ha hagut de desestimar la queixa veïnal. 



La investigació portada a terme per Vilà posa de manifest que, abans de l’inici de l’activitat 

del parc de neteja, es van detectar algunes deficiències i es van imposar diferents 

mesures correctores. Aquestes irregularitats es van arreglar abans de l’inici de l’activitat, 

tal com avala el certificat de control ambiental de l’ECA. 

 

En termes semblants als de la síndica s’havia expressat amb anterioritat una sentència 

judicial. El Jutjat de Primera Instància va desestimar la demanda interposada per un grup 

de veïns contra el parc de neteja abans de l’inici de l’activitat. Una comissió judicial que va 

inspeccionar les instal·lacions quan estaven en funcionament i no va detectar-hi 

irregularitats ni molèsties objectives. 

 

En les visites que els tècnics de la Sindicatura han fet a la instal·lació han pogut 

comprovar que el residus que s’hi gestionen no causen olors. La compactadora funciona 

dos cops al dia, però el soroll que provoca no es transmet a l’exterior. Els vehicles que 

s’utilitzen, un total de 29, són força silenciosos i l’entrada i la sortida es fa de forma 

ordenada. Els 167 treballadors desenvolupen l’activitat a l’interior i tenen escassa 

presència a la via pública de l’entorn de les finques. 

 

Ara bé, el fet que el consistori s’hagi plantejat buscar una nova ubicació per a la 

instal·lació, tal com s’assegura en l’informe que ha fet arribar a la defensora, suposa 

admetre que es tracta d’una activitat que, tot i servir a l’interès general, genera 

controvèrsia i una manca d’acceptació per part dels que la tenen a prop. 

 

Sense conflictes amb l’entorn 

La defensora veu amb bons ulls la proposta del canvi d’ubicació plantejada pel consistori i 

ha suggerit a l’Àrea de Medi Ambient que s’avanci en aquesta línia per aconseguir el 

desenvolupament de l’activitat sense que generi conflictes amb l’entorn. 

  

Gairebé tots els centres barcelonins que gestionen més residus es troben en zones on no 

hi ha densitat de població. Es tracta d’equipaments que mouen entre 16 i 19 tones diàries 

de residus com, per exemple, el parc central de la Zona Franca o el parc del passeig de 

Montjuïc. Aquest, però, no és el cas del parc objecte de l’anàlisi, on es gestionen al voltant 

d’1,2 tones diàries de residus. Tampoc no és l’únic que es troba envoltat d’habitatges. 

 

Sants-Montjuïc, amb 8 instal·lacions, és el districte amb més centres de neteja, 

segurament, perquè és la zona geogràfica de la ciutat més idònia per instal·lar-ne. En 

total, Barcelona disposa de 31 centres de neteja. La resta de parcs es troben a Horta-

Guinardó i Sant Andreu (4), Nou Barris, Sant Martí, Sarrià - Sant Gervasi i Eixample (3), 

les Corts (2), Gràcia (1). A Ciutat Vella no n’hi ha cap. 

  

 

  


