
 

EL SOROLL GENERAT PELS EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ, ELEMENT 

RECURRENT EN LES QUEIXES DE L’ESTIU  

Barcelona, 24 d’agost del 2018 – L’augment de temperatures que es produeix durant 

l’estiu comporta la massiva posada en marxa dels aparells de climatització de llars, 

locals i oficines. Per aquest motiu, durant els mesos d’estiu la Sindicatura de Greuges 

de Barcelona rep, de manera recurrent, queixes de la ciutadania per les molèsties 

acústiques derivades de l’ús dels sistemes de climatització. 

És el cas d’una veïna de la ciutat que va acudir a la Síndica de Barcelona a exposar les 

molèsties de soroll que pateix des de 2011, provocades pels equips de climatització 

d’uns laboratoris d’anàlisi ubicats al carrer Londres. La promotora de la queixa va 

presentar la primera denúncia a l’Ajuntament l’any 2012 i quan van dur-se a terme les 

mesures sonomètriques de comprovació, va quedar constatat que el soroll superava el 

límit establert per la normativa. La veïna ha explicat que “tot i això, continuem patint 

les molèsties” i que “sempre que demanem explicacions al Districte ens informen 

que els titulars de l’activitat han presentat al·legacions i/o recursos administratius. 

La darrera denúncia vaig presentar-la el 4 de maig del 2018”.  

Després d’estudiar la documentació facilitada en l’informe municipal que ha rebut la 

Sindicatura, “podem concloure que l’actuació del servei municipal ha estat 

insuficient, ja que la perjudicada fa anys que pateix les molèsties i encara no s’han 

solucionat”, ha manifestat Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona.  

Tot i que la ciutadana exposava que la primera denúncia la va fer l’any 2012, l’informe 

municipal només fa menció d’un expedient iniciat l’any 2015. “Desconeixem si 

anteriorment s’havien fet altres actuacions per solucionar el problema. En tot cas, 

entenem que no perquè no se’n fa esment en l’informe municipal”, ha afegit la 

defensora del poble barceloní.  

La Sindicatura de Greuges de Barcelona considera “inadmissible” que el consistori es 

permeti tenir un expedient en tràmit paralitzat des de fa tant temps. “Cal ser 

conscients dels perjudicis i greuges causats al veïnat afectat pel soroll que generen 

aquestes instal·lacions. No fer un seguiment acurat de la situació demostra una 

manca de sensibilitat envers la salut de les persones”, ha conclòs la síndica, que ha 

advertit al Districte de la necessitat de fer un seguiment i tramitar els expedients 

necessaris per posar fi al problema.  


