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LA SÍNDICA DÓNA LA RAÓ A UN CIUTADÀ DE GRÀCIA 

QUE VA HAVER DE CANVIAR DE CASA PEL SOROLL 

QUE CAUSAVEN UNES ESCALES MECÀNIQUES  

 
Vilà ha recomanat al Districte revisar la denegació de la responsabilitat patrimonial 

perquè considera que el reclamant té dret a una compensació econòmica 

 

El veí va patir, almenys durant nou mesos, molèsties nocturnes de fins a 69 

dècibels causades per una instal·lació pública del carrer Baixada de la Glòria 

 

La defensora considera que l’Ajuntament va conculcar els drets del reclamant a 

gaudir d’una intimitat i un entorn respectuós 

 

Fins a mitjan d’octubre, la síndica ha supervisat una vintena de casos de 

responsabilitat patrimonial, el mateix nombre que en tot l’any passat  

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha donat la raó a un ciutadà 

de Gràcia a qui l’Ajuntament va denegar una reclamació de responsabilitat patrimonial 

després d’haver patit, com a mínim, durant nou mesos el soroll produït per unes escales 

mecàniques del carrer Baixada de la Glòria. Aquest fet el va obligar a canviar d’habitatge 

perquè les molèsties li impedien descansar i viure amb  tranquilitat.  

 

El reclamant va demanar l’empara de la defensora el passat 13 de maig, quan ja no vivia 

en el citat pis del carrer Baixada de la Glòria i l’Ajuntament li havia denegat la reclamació 

de responsabilitat patrimonial. En la queixa, el ciutadà exposa que va viure en aquella 

casa entre octubre de 2010 i abril de 2012, moment en què va decidir traslladar-se davant 

la manca de resposta dels serveis municipals per solucionar el problema. 

 

La defensora ha conclòs que en aquest cas el Districte de Gràcia no va actuar 

correctament i va conculcar els drets del reclamant a defensa i a gaudir d’una intimitat i un 

entorn respectuós, i ha recomanat al consistori la revisió de la resolució denegatòria de la 

reclamació de responsabilitat patrimonial i el dret del reclamant a ser compensat 



 2 

econòmicament pels perjudicis provocats per la manca d’actuació diligent de l’Ajuntament 

en el control i manteniment d’una instal·lació de servei públic.    

 

En el seu informe, Vilà fa constar que les escales mecàniques situades a la via pública 

han de complir amb els requisits tècnics necessaris que evitin un soroll superior als valors 

que s’estableixen en la normativa municipal, i l’Ajuntament, com qualsevol altra persona 

jurídica o individual, està subjecte a la normativa de rang legal i municipal, en matèria de 

prevenció i lluita contra la contaminació acústica.   

 

Consultat el mapa estratègic de soroll de l’Ajuntament de Barcelona, els valors màxims a 

la zona on residia la persona denunciant són de 55 dècibels en horari diurn, i de 45, en 

horari nocturn. La realitat, però, era força diferent. Un informe municipal de desembre de 

2011 inclou medicions de 69 dècibels d’intensitat acústica, fins a 24 punts per sobre del 

permès en horari nocturn. 

    

De la documentació consultada per la síndica no es pot deduir en quin moment van 

començar a funcionar malament les escales per provocar valors de soroll de 69 dècibels, 

però en cap cas l’Ajuntament pot atribuir al ciutadà l’obligació de conèixer el valor acústic 

d’una instal·lació mecànica de servei públic quan el deure municipal és complir amb la 

normativa de contaminació acústica.  

 

En la denegació de responsabilitat patrimonial, l’Ajuntament inverteix la càrrega del deure 

d’atenció, control i cura que el municipi ha de tenir sobre les seves instal·lacions, i fa a la 

víctima responsable de conèixer l’estat de funcionament i manteniment de les escales 

mecàniques abans d’anar-hi a viure. En opinió de la síndica, utilitzar aquest argument, 

entre altres, per denegar la responsabilitat patrimonial, resulta inacceptable. 

 

Vilà critica també la lentitud del procés. Des de que el ciutadà va presentar una queixa al 

Districte de Gràcia juntament amb altres veïns (juliol de 2011) fins que es van adjudicar 

les obres de millora (agost de 2012), el ciutadà va haver de patir el soroll de les escales 

durant nou mesos –fins l’abril de 2012--, a pesar que l’octubre de 2011 el consistori li 

havia comunicat que renovaria els dos primers trams d’escales. 

 

La síndica tampoc no accepta el motiu de manca d’acreditació dels danys i les despeses 

per denegar la reclamació. L’Ajuntament va demanar al veí una avaluació econòmica dels 

danys i perjudicis ocasionats, i el reclamant, els va avaluar en una quantitat concreta. 

Finalment, el consistori va resoldre denegar la reclamació perquè el veí no va aportar els 

justificants, però, segons Vilà, no consta que el Districte, com està obligat a fer-ho, 

requerís la documentació que mancava. Amb aquest posicionament, l’Ajuntament va 

conculcar el dret de defensa del ciutàdà. 

 

En conclusió, la síndica ha resolt que no pot acceptar els arguments municipals per 

manca de rigor i solidesa i ha suggerit al Districte una revisió de l’expedient. La defensora 

està a l’espera de rebre una resposta a la seva petició per part de l’Ajuntament. 
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Fins a mitjan d’octubre, Vilà ha supervisat una vintena de casos de responsabilitat 

patrimonial, els mateixos que va investigar en tot l’any passat. Entre el 2011 i 2012, 

aquest tipus de queixes van créixer un 20%.  


