
 

 

 

 

LA SÍNDICA RECORDA QUE CAL COMPROVAR QUE S’ACOMPLEIXEN LES 

CONDICIONS D’AUTORITZACIÓ D’UN ESDEVENIMENT A LA VIA PÚBLICA, AMB 

L’OBJECTIU D’EVITAR POSSIBLES MOLÈSTIES ACÚSTIQUES QUE EN DERIVIN 

Barcelona, 1 de novembre del 2019 – Després d’analitzar i supervisar una queixa 

ciutadana d’un veí que viu i treballa a Pl. Universitat i lamenta l’elevat volum de les 

activitats que s’hi duen a terme, la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció 

Vilà, ha considerat que l’actuació del Districte de l’Eixample no ha estat eficaç en la 

comprovació de les molèsties acústiques causades al veïnat de la plaça.  

La queixa ciutadana 

La persona promotora de la queixa exposa que viu i treballa a la Plaça Universitat, on 

són freqüents les activitats, trobades i celebracions de tota mena. Denuncia que 

contínuament generen molèsties a causa de l’elevat volum dels altaveus i/o 

amplificadors que utilitzen, fins al punt que en més d’una ocasió han produït vibracions 

als vidres dels balcons. Afegeix que ha denunciat aquesta situació a la Guàrdia Urbana, 

que sempre argumenta que es tracta d’un acte autoritzat, però no comprova que el 

nivell acústic estigui entre els paràmetres permesos. 

La valoració de la Síndica 

L’informe municipal rebut no contempla que des del consistori s’hagi fet una inspecció 

del desenvolupament dels actes autoritzats. “Es presumeix que no es comprova el 

transcurs dels actes i el compliment de les condicions autoritzades per part dels 

serveis municipals. D’aquesta manera, per moltes condicions tècniques que 

s’imposin per garantir el descans dels veïns, difícilment l’Ajuntament sabrà si es 

compleixen o no”, ha argumentat la defensora Vilà.  

Per altra banda, la persona promotora de la queixa manifesta que en diverses ocasions 

ha requerit l’actuació de la Guàrdia Urbana i denuncia que el cos policial sempre li 

comunica que l’acte disposa d’autorització municipal, sense procedir a executar cap 

mena més de comprovació per les possibles molèsties acústiques. 

La síndica de greuges ja s’ha manifestat anteriorment en la resolució d’altres queixes 

similars sobre les molèsties que poden ocasionar a la ciutadania les activitats lúdiques i 

festives que es duen a terme a la via pública i que les persones no s’han de veure 

obligades a suportar. Després d’haver supervisat diferents queixes referents a aquesta 



matèria, s’ha constatat que no sempre es compleixen els requeriments acústics legals 

quan se celebren actes a l’aire lliure i que s’observen diferències entre les condicions 

a complir per tal que l’Ajuntament autoritzi un esdeveniment i allò que realment 

acaba succeint.  

Segons es desprèn de les actuacions executades, sembla que quan un esdeveniment 

disposa d’autorització ja es dona per suposat que compleix amb els límits acústics 

legals, i que no és necessària la comprovació de les molèsties denunciades. “Aquest 

funcionament no compleix amb els estàndards de qualitat i bona administració sota 

els quals s’ha de regir”, ha conclòs la síndica Vilà. 

No és intenció de la Síndica de Greuges retallar o reprimir les manifestacions 

lúdiques a l’espai públic, sinó que es facin complir les condicions acordades pels 

poders públics representants de la ciutadania. En aquest sentit, des del Districte no 

s’ha informat de les actuacions que es duen a terme per minimitzar les molèsties de les 

quals sí que es té coneixement, ja que la Guàrdia Urbana ha atès un gran nombre de 

trucades per aquest motiu.  

Tampoc s’ha considerat el deure d’informar el veïnat més directament afectat pels 

actes lúdics programats de les afectacions que hauran de suportar per les 

característiques de l’acte i els horaris d’inici i finalització, de conformitat amb les 

previsions establertes en els articles 21 i següents del Reglament d’espectacles públics 

i activitats recreatives. 

 

 


