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LA SÍNDICA PROPOSA REGULAR LES TERRASSES DE 

LA PLAÇA D’OSCA AMB UN HORARI ESPECÍFIC PER 

SOLUCIONAR ELS PROBLEMES DE SOROLL I 

CONVIVÈNCIA 

Els veïns de l’espai de Sant, peatonal i amb cases no massa altes, pateixen des de 

fa anys molèsties derivades del xivarri dels vetlladors   

La nova Ordenança de terrasses imposa uns horaris generals a tota la ciutat i, en 

aquest cas, els amplia deixant sense efecte un acord entre veïns i operadors 

econòmics 

Vilà subratlla la necessitat d’atorgar legitimat al pacte de fa dos anys i preservar 

l’equilibri entre els diferents usos de la plaça  

La síndica de greuges, Maria Assumpció Vilà, ha proposat l’Ajuntament de Barcelona que 

reguli les terrasses de la plaça d’Osca, a Sants-Monjuïc, amb un horari específic i especial 

per solucionar els problemes de soroll i convivència que els veïns pateixen des de fa anys. 

Vilà ha conclòs que aplicar els horaris de tancament generals que imposa la nova 

Ordenança de terrasses perjudiquen els ciutadans de la zona, deixen sense efecte un 

acord consensuat entre els veïns, els operadors econòmics i el  Districte i posen en perill 

l’equilibri entre els diferents usos de la plaça.  

Així, la defensora ha recomanat al Districte que es promogui un decret d’alcaldia que 

permeti un horari diferenciat dels vetlladors en aquest espai públic, mentre no s’aprovi una 

normativa d’ordenació pròpia d’aquest espai singular, tal i com preveu la nova Ordenança 

de terrasses. La síndica fa aquesta proposta fonamentada en la morfologia de l’espai –és 

una plaça peatonal i amb cases no massa altes-- i els estudis de sonometria que s’han 

realitzat –en els que es van fer a l’hivern, els decibels arribaven a 70 en alguns pisos--, 

entre altres circumstàncies que poden afectar a la convivència.        

Vilà ha emès aquesta resolució després d’estudiar una queixa d’una entitat veïnal pels 

problemes acústics de la plaça, derivats dels vetlladors. En la reclamació, els veïns 
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explicaven que havien comunicat la situació reiteradament al Districte, però, tot i que 

l’Ajuntament els hi havia donat la raó, no havien vist cap millora. 

L’associació afegia en la queixa que, des de març, s’està aplicant en els vetlladors de la 

plaça un nou horari de caràcter general, que vé imposat per la nova Ordenança de 

terrasses, que els perjudica perquè permet als establiments tancar més tard. La nova 

regulació també ha fet que s’hagi passat, en el conjunt de la plaça, de les 42 taules que 

havia l’any 2010 a les 48 que hi ha en l’actualitat, segons l’entitat reclamant.   

Pla regulador l’any 2012 

Aquest no és el primer cop que la síndica rep queixes per soroll i convivència de la plaça 

d’Osca. L’any 2012, el Districte va aprovar el Pla regulador d’ordenació de les 

autoritzacions de terrasses de la plaça d’Osca, que es va començar a aplicar l’1 de gener 

de 2013. El document es va elaborar després de diverses reunions amb els veïns i 

comerciants per tal d’identificar els problemes, cercar les possibles solucions i arribar a un 

pacte consensuat amb les dues parts. 

Entre altres acords, es va fixar un horari de tancament de les terrasses de dilluns a dijous i  

diumenge, a les 22.30 hores, i divendres, dissabtes i vigílies de festius, a les 23.00 hores.  

Ara, amb l’entrada en vigor de la nova Ordenança, els horaris s’han unificat a tota la ciutat 

i són de diumenge a dijous, a les 00.00 hores, i divendres, dissabtes i vigílies de festiu, a 

la 01.00 hores. 

La síndica ha considerat que els criteris unificadors en matèria d’horaris de terrasses 

perjudica els ciutadans de la plaça d’Osca, ja que deixa sense efecte l’acord consensuat 

entre els veïns, els operadors econòmics i el  Districte, i posa en perill l’equilibri entre els 

diferents usos de la plaça. Vilà reitera que caldria atorgar legitmitat a l’acord que es va 

consensuar i subratlla la necessitat que l’Ajuntament aprovi, quan abans millor, un horari 

diferenciat en aquest indret. Aquesta mesura, però, hauria d’anar acompanyada de 

d’altres de pacificadores i de conscienciació sobre la importància de garantir el descans 

dels veïns. 

En resum, la defensora ha donat la raó a l’entitat veïnal i ha conclòs que l’actuació del 

Districte de Sants-Montjuïc ha estat ajustada a dret però no ha estat eficaç perquè no ha 

solucionat els problemes de soroll i convivència que pateixen els veïns i deixa sense 

efecte l’acord entre totes les parts que havia permès trobar una solució satisfactòria per 

bona part dels implicats.    

   


