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RESOLUCIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES REFERENT A LA QUEIXA RELATIVA A
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

Descripció dels fets objecte de la queixa
En data 28 d’octubre de 2019, el ciutadà va presentar una queixa en aquesta
Sindicatura en què exposava les molèsties que patien pel soroll de tambors que fan a
una escola del Districte de Sant Andreu els divendres a la tarda de 17 h a 19 h.
Prèviament s’havia dirigit al Districte, i la regidora li havia remès un carta en què li
responia que l’activitat que genera soroll es du a terme a la planta soterrani de l’escola
per reduir al màxim les molèsties al veïnat i que des del Districte de Sant Andreu
donen suport a les activitats que dinamitzen les escoles.
Actuacions fetes
Admesa a tràmit la queixa, la Sindicatura va iniciar la instrucció de l’expedient
estudiant els fets i la legislació aplicable, amb la finalitat de valorar si s’havien aplicat
els principis de bona Administració per a la salvaguarda dels drets fonamentals a la
ciutat.
Examinats el contingut de la queixa i la documentació aportada per la persona
interessada, es va valorar la conveniència de dirigir-se al Districte de Sant Andreu per
tal de conèixer el tractament i les intervencions realitzades en relació amb la queixa
presentada.
En data 20 de novembre de 2019 es va sol·licitar a l’organisme corresponent la
informació necessària per a l’estudi de la queixa.

Resposta dels òrgans afectats
En data 4 de desembre de 2020 aquesta Sindicatura va rebre la informació sol·licitada
en què s’exposa que s’ha realitzat una mesura sonomètrica per determinar quins són
els nivells de soroll provinents de l’activitat de tabalers realitzada el 26 de febrer de
2020.
D’acord amb els resultat de l’informe d’assaig acústic de data 26 de febrer de 2020 per
mesurar els nivells d’immissió sonor en ambient exterior, l’activitat de tabalers
incompleix la normativa i, per tant, no es pot desenvolupar. Aquest fet ha estat
comunicat telefònicament per part del Districte a la direcció de l’escola, ja que és
responsable de l’equipament.
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La direcció de l’escola ha confirmat al Districte que s’ha deixat de realitzar l’activitat i
no consta cap altra queixa en relació amb les molèsties de soroll produïdes pel soroll
de tambors.

CONSIDERACIONS

De l’anàlisi de la informació facilitada pel Districte de Sant Andreu no s’observen
indicis d’actuació municipal irregular que puguin conculcar els drets de la ciutadania, ja
que, tot i ser la intenció del Districte, com bé va assenyalar la regidora, fomentar les
activitats de dinamització cultural, sobretot a les escoles, en aquest cas en què s’han
comprovat objectivament les molèsties de soroll denunciades, mitjançant unes
mesures sonomètriques dels nivells sonors que generaven els instruments,
immediatament s’han fet cessar les activitats de tocar els tambors, ja que no complien
els límits que s’estableixen en l’Ordenança del medi ambient.
D’acord amb el que disposen l’article 143 de la Carta Municipal de Barcelona i el
Reglament que regula aquesta institució, aquesta Sindicatura té com a missió valorar
si s’ha produït un greuge i, considerats els fets i les normes aplicables, conclou que, en
aquest cas, l’actuació del Districte de Sant Andreu ha estat ajustada a dret i eficaç.

Aquesta resolució es comunicarà a l’òrgan municipal competent, se’n donarà compte
al Plenari del Consell Municipal en l’informe anual reglamentari i del seu contingut
s’informarà la persona interessada.
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