
UN MILER DE CIUTADANS S’HAN QUEIXAT AQUEST ANY 

A LA SÍNDICA PER PROBLEMES D’INCIVISME I SOROLL 

AL CARRER VINCULATS A LOCALS D’OCI NOCTURN 

 
Sants-Montjuïc ha generat les reclamacions de 800 veïns i la defensora considera 

que es fa necessari posar en marxa un pla en alguns punts del Districte per evitar 

una major concentració d’establiments 

 

La discoteca Agapito Nit, tancada per l’Ajuntament al novembre, acumulava 

centenars de denúncies per crits, consum d’alcohol a la via pública, actes de 

vandalisme, agressions, insalubritat i consum i tràfic de drogues  

 

Vilà demana a l’Ajuntament que impulsi l’eradicació definitiva d’aquestes 

indesitjables situacions, que generen entre els afectats sentiments d’indefensió i 

d’abandonament per part del consistori 

  

Un miler de ciutadans s’han queixat aquest any a la síndica de greuges, Maria Assumpció 

Vilà, per problemes d’incivisme, vandalisme i/o soroll al carrer vinculats a locals d’oci 

nocturn. Tot i que  la problemàtica afecta a diferents punts de la ciutat, el Districte de 

Sants-Montjuïc acumula unes 800 denúncies. En opinió de la defensora, aquestes 

situacions generen entre els afectats sentiments d’indefensió i d’abandonament per part 

del consistori i, en ocasions, deriven en problemes de salut. Vilà demana a l’Ajuntament 

que posi fi a aquestes indesitjables situacions i en el cas concret de Sants-Montjuïc que 

implanti un pla en alguns punts del Districte per evitar una major concentració 

d’establiments. La majoria d’aquestes reclamacions són col·lectives, és a dir que s’han 

tramitat en uns pocs expedients que incorporen el nom, el DNI i les signatures del miler de 

ciutadans.  

 

Avui, l’Ajuntament ha fet públic que el passat 5 de novembre va tancar la Discoteca 

Agapito Nit, al carrer de Violant d’Hongria (Sants-Montjuïc), en poder executar 

l’expropiació de la finca, afectada per un pla urbanístic. L’illa de cases situada entre 

l’avinguda de Madrid, Violant d’Hongria, Alcolea i Vallespir, on es troba la sala,  



esdevindrà en un futur zona verda i vials. En una nota de premsa, el consistori reconeix 

que el local presentava problemes d’ordre públic i de soroll i acumulava nombroses 

reclamacions veïnals. 

 

Vilà es congratula de la decisió municipal de tancar la sala perquè es tracta d’una 

discoteca que ha generat a la Sindicatura queixes de 475 veïns molestos per la “inacció 

municipal”, des de l’any 2008, davant dels problemes provocats pels clients de la sala a la 

via pública i per la “gairebé invisible” presència de la Guàrdia Urbana. Els problemes 

causats als voltants d’aquesta discoteca eren nombrosos i consistien en actes d’incivisme 

(crits, soroll, orins, relacions sexuals al carrer, vòmits), vandalisme (destrosses a portes i 

escales, rodes de cotxes punxades i, fins i tot, motos cremades), agressions a persones i 

tràfic i consum de drogues, segons figura en la queixa formulada pels veïns i tramesa en 

un únic expedient. 

  

El barri del Poble-sec concentra bona part de les altres queixes presentades a la síndica. 

En concret, unes 300 persones han reclamat a Vilà pels problemes de soroll als carrers de 

Blai i de Blesa. Es tracta de zones que acumulen una alta concentració de locals, amb 

terrasses, que generen un alt nivell de contaminació acústica, brutícia i orins, segons 

figura a les denúncies. Les molèsties són especialment insuportables quan, al tancar els 

vetlladors, els clients romanen al carrer fins a altes hores de la  matinada. Els veïns 

asseguren haver presentat diferents reclamacions a les oficines municipals sense que fins 

ara hagin rebut una resposta satisfactòria o s’hagi corregit la situació. 

 

Botellón a la plaça del Diamant 

Vilà ha rebut també denúncies per incivisme i soroll al carrer de Ciutat Vella (82), de 

zones com la plaça Reial i Santa Maria del Mar, i els carrers d’en Robador, Correu Vell i  

l’avinguda del Paral·lel. Gràcia tampoc s’escapa a la problemàtica i han estat 81 els veïns 

que han demanat l’empara de la defensora. Tot i que en aquest districte, el consum 

d’alcohol al carrer i les molèsties que aquest fet causa són habituals a les places del Sol i 

Rius i Taulet, aquest any les queixes són de veïns de la plaça del Diamant i els seus 

voltants. En aquest indret, els principals problemes, que segons els residents es remunten 

a l’any 2003, són provocats per les terrasses, botellón, presència estable de llauners i 

l’incompliment horari per part d’una botiga de menjars preparats. 

 

La síndica recorda a l’Ajuntament que en cas de col·lisió entre el dret a l’exercici d’una 

activitat econòmica i el dret a l’oci, d’una banda, i el dret a gaudir d’un entorn privat sense 

intromissions externes, de l’altre, sempre ha de prevaldre el dret al descans.  

 

Els locals, afegeix la defensora, sempre han de complir amb els requeriments sobre 

aïllament acústic, ventilació de l’ambient interior i horaris d’obertura i tancament. I quan es 

produeix una concentració de persones a les portes dels bars i sales, una situació que 

darrerament s’ha agreujat per la llei antitabac, els propietaris dels establiments han de 

col·laborar amb els cossos i forces de seguretat i els serveis municipals per mantenir 

l’ordre. Amb tot, l’Ajuntament, diu Vilà, és el darrer responsable del que passa al carrer.    



            

Davant l’important nombre de queixes rebudes, Vilà creu i considera que són molt 

importants les mesures municipals preventives dirigides a regular la ubicació dels locals, 

establint els usos permesos en una zona determinada, tenint en compte l’ús predominant 

(residencial, industrial, etc) i la tipologia de la xarxa urbana. Així, la síndica considera 

necessari posar en marxa a Sants-Montjuïc un pla, com ja tenen altres zones de la ciutat, 

per evitar una major concentració de locals d’oci, en hores incompatibles amb el descans 

veïnal, en els punts del Districte on l’ús predominant és el residencial.  

 

Incompliment d’horaris 

La síndica reconeix que el problema de l’incivisme i del vandalisme, derivat del consum 

d’alcohol al carrer, és un tema complex i dificulta l’abordatge per part de l’Ajuntament, en 

part perquè els districtes afectats no disposen de mitjans suficients de la Guàrdia Urbana, 

i agreujat per la cultura del soroll i del consum d’alcohol sense límit, la presència de 

llauners, l’acumulació de locals en zones determinades i l’incompliment d’horaris. Però 

Vilà també creu que l’Ajuntament compta amb els instruments administratius i jurídics 

necessaris i suficients per posar fi als incompliments amb resolució. 

 

En diverses queixes queda en evidència, però, que el temps transcorregut ha estat 

excessiu, o que l’actuació municipal no ha estat prou resolutiva, és a dir que les 

actuacions municipals, en ocasions, no han estat prou sistemàtiques ni consistents. Això 

comporta un sentiment d’indefensió entre els ciutadans afectats i suposa un greuge 

comparatiu envers els titulars d’activitats similars a les denunciades que inverteixen  els 

esforços i els diners necessaris per complir la normativa. 

 

Un dels suggeriments més importants de la defensora en l’àmbit de la contaminació 

acústica és que l’Ajuntament introdueixi en les ordenances municipals el principi de qui 

contamina paga i prioritzi l’abordatge efectiu dels problemes generats per l’acumulació en 

l’espai públic de persones que actuen amb incivisme i fan actes vandàlics a les zones on 

hi ha locals d’oci nocturn o als carrers o places de la ciutat on es produeixen elevades 

concentracions de grups per consumir alcohol. També creu que cal revisar les polítiques 

d’horaris de les sales de festa i concerts i fer-les compatibles amb el transport públic per 

evitar aglomeracions sorolloses al carrer a la matinada, i posar en marxa mesures de 

mediació no policials, tal i com ha suggerit el Consell de la Joventut de Barcelona.      

 

La síndica demana a l’Ajuntament que impulsi l’eradicació definitiva d’aquestes 

indesitjables situacions, que en determinades zones fa anys que es perllonguen, com el 

carrer d’Almogàvers i el seu entorn, la part baixa de Sant Gervasi, el Casc Antic de Ciutat 

Vella i les ja citades de Gràcia i el Poble-sec. Per això, sosté Vilà, és necessari una 

política i uns criteris globals que impliquin als Districtes, la Guàrdia Urbana, els serveis de 

neteja, TMB, els Mossos d’Esquadra, els joves, els veïns, els comerciants i els propietaris 

dels negocis. 

 


