
 
 

LA SINDICA DE GREUGES RECOMANA A L’AJUNTAMENT QUE REALITZI 

UN SEGUIMENT EFECTIU DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA 

D’ATURADA DELS MOTORS DELS AUTOBUSOS A LES TERMINALS DE 

LÍNIA. 

 

M.Assumpció Vilà ha demanat a l’Ajuntament que implementi mesures de 

control i si cal correctives en relació amb el temps màxim per l’aturada del 

motor en les terminals de línia emplaçades a prop dels habitatges.  

 

La ubicació de les terminals de línia i les molèsties, en especial dels 

sorolls i la contaminació ambiental pel motors dels autobusos que s’hi 

aturen, han estat motiu de diferents queixes i consultes supervisades per 

la Sindicatura durant aquest any. 

 

Barcelona, 20 de novembre del 2017. La síndica de greuges de Barcelona Ma 

Assumpció Vilà, ha recomanat a l’Ajuntament que faci un seguiment efectiu del 

compliment del temps màxim per l’aturada del motor dels autobusos a les 

terminals d’origen i final de línia, que estan emplaçades a prop dels habitatges 

per tal de generar el mínim de pertorbació als veïns. 

 

La síndica ha rebut durant l’any 2017 diverses queixes i consultes referents al 

soroll que produeixen els motors dels autobusos aturats en algunes terminals. 

Segons manifesten alguns veïns que s’han adreçat a la Sindicatura alguns 

conductors mantenen els motors engegats fins a 10 minuts, cosa que causa 

una gran molèstia a l’entorn, i sobretot als residents més propers.  

 

L’informe rebut per part de l’Ajuntament diu, que sempre que no existeixi una 

causa tècnica que ho impedeixi i l’espera sigui superior a 2 minuts, els motors 

s’han d’aturar, conforme el que estipula el Sistema de Gestió Mediambiental 

segons la Norma ISO14001.  

Des de TMB també s’afirma que periòdicament els conductors reben formació i 

se’ls dóna a conèixer els impactes ambientals potencials derivats de la seva 

activitat i es realitzen campanyes de recordatori sobre l’aturada dels motors. 

  

La síndica ha recomanat que s’intensifiquin aquestes campanyes de 

conscienciació i sensibilització dels conductors d’autobusos amb especial 

incidència en aquelles parades amb molèsties constatades i properes a 

habitatges. En aquestes actuacions TMB hauria de tenir en compte, a més, 

l’efecte acumulatiu d’aquesta contaminació quan a la mateixa parada 

coincideixen dos o més vehicles.   



Per la informació obtinguda d’alguns veïns afectats i contrastada per personal 

de la Sindicatura, sembla constatar-se que quan per part de l’empresa 

operadora es fa un seguiment de la problemàtica, es produeix un efecte 

considerable en la reducció de les molèsties.  

 

La síndica considera que si els mitjans de TMB no aconsegueixen un 

compliment efectiu de la normativa establerta, caldrà demanar, valorar i revisar 

amb l’Ajuntament la idoneïtat de la ubicació de les parades i que s’intensifiqui el 

control de l’incompliment de l’aturada de motors per part de la Guardia Urbana. 

 

També ha recomanat al Comissionat de la Guardia Urbana que vetlli pel 

compliment d’allò establert en relació amb el control del temps d’aturades de 

motors de vehicles públics.  

 


