
LA SÍNDICA CONSIDERA INADEQUAT UBICAR UNA 

BENZINERA EN UNA ZONA AMB ESCOLES 

Vilà diu que el carrer d’Eduardo Conde, a Sarrià-Sant Gervasi, ja té en l’actualitat 

un nivell molt alt de trànsit i conclou que la instal·lació de la benzinera produirà 

un augment de la circulació de vehicles i del risc d’accidents 

La defensora recomana l’Ajuntament que valori si cal una revisió de la 

planificació urbanística per tal d’evitar en un futur el desenvolupament d’aquesta 

activitat a prop de determinats equipaments, com escoles 

En la resolució es reconeix que l’actuació de l’Administració ha estat ajustada a 

dret i que la benzinera compleix amb la normativa vigent 

Barcelona, 16 de desembre de 2016. -- La síndica de Barcelona, Maria Assumpció 

Vilà, considera que ubicar una benzinera en una zona amb escoles és inadequat. 

D’aquesta manera, Vilà ha donat la raó a un grup de veïns i veïnes del carrer 

d’Eduardo Conde, a Sarrià-Sant Gervasi, contraris a la instal·lació de l’equipament en 

una zona amb diferents escoles. Amb tot, la defensora reconeix en la resolució que 

l’actuació de l’Administració ha estat ajustada a dret i que la benzinera compleix amb 

la normativa vigent. 

En l’informe, la síndica diu que el carrer d’Eduardo Conde ja té un nivell molt alt de 

trànsit i conclou que la instal·lació produirà un augment de la circulació de vehicles i 

del risc d’accidents, afectant la mobilitat autònoma i segura dels i les escolars que es 

dirigeixen als centres educatius de l’entorn.  

Vilà recomana l’Ajuntament que valori si cal una revisió de la planificació urbanística 

per tal d’evitar en un futur el desenvolupament d’aquesta activitat a prop de 

determinats equipaments, com poden ser les escoles. 

Tot i que comparteix l’opinió dels veïns i les veïnes, la síndica exposa en la resolució 

que la concessió de la llicència de l’activitat i de la llicència d’obres majors és una 

actuació reglada de l’Administració i, en aquest sentit, el consistori ha atorgat les 

llicències després de seguir els tràmits preceptius. 

En la resolució de concessió de la llicència ambiental es relacionen les condicions i 

mesures que s’han adoptar i que s’han de complir –per la qual cosa s’haurà de portar 

a terme la supervisió necessària-- per minimitzar la possible afectació de funcionament 

de la benzinera a l’activitat escola, com la instal·lació d’una barana entre la benzinera i 

la vorera, reforçar la senyalització a l’entrada i a la sortida dels vehicles, i la prohibició 

que els vehicles de transport de mercaderies perilloses circulin durant l’horari d’entrada 

i sortida de les escoles.   


