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La ubicació dels contenidors i altres 
instal·lacions o serveis

Associacions de veïns, comunitats de propieta-
ris o ciutadans a títol individual són els promo-
tors  de  queixes  diverses,  però  que  tenen  en 
comú  el  rebuig  a  la  presència  propera  al  seu 
domicili  de  determinades  instal·lacions,  equi-
paments o elements necessaris per a la presta-
ció dels serveis públics. Així, es rebutja  la col-
locació  a  prop  de  casa  d’una  bateria  de 
contenidors  de  recollida  de  residus,  d’una 
antena de telefonia mòbil o d’una estació trans-
formadora  d’electricitat,  per  posar-ne  tan  sols 
tres exemples.

Certament,  aquests  elements  o  instal·lacions 
comparteixen el fet que formen part de serveis 
o xarxes necessaris per al barri o el municipi i, 
a  la  vegada,  generen o poden generar  algunes 
molèsties a  les persones que viuen o treballen 
més  a  prop.  De  vegades  es  tracta  de  serveis 
bàsics que els municipis estan obligats a prestar 
–com  ara  la  recollida  d’escombraries–  però  en 
altres  casos  no  és  així,  com  succeeix  amb  les 
antenes i les estacions base de telefonia mòbil.

Cal garantir que no hi ha 
hagut cap il·legalitat o 
arbitrarietat de 
l'Administració a l'hora 
de decidir la ubicació d'un 
servei

L’òptica des de la qual el Síndic analitza aques-
tes  queixes  no  és  nova  i,  com  a  exemple,  l’In-
forme al Parlament 2007  ja  la  concretava  per  al 
cas de les antenes i les estacions base de telefo-
nia mòbil. Cal dir que, essencialment,  la  tasca 
d’aquesta institució davant una queixa d’aquest 
tipus és  la de garantir que no hi ha hagut cap 
il·legalitat  o  arbitrarietat  de  l’Administració  a 
l’hora de decidir  la ubicació d’un  servei  o una 
instal·lació. 

Són molts els àmbits en els quals l’ordenament 
jurídic  reconeix  a  l’Administració  pública  una 
esfera de discrecionalitat per a  la gestió de  les 

seves competències d’acord amb l’interès gene-
ral.  Dins  d’aquesta  esfera,  l’Administració  té 
capacitat per adoptar una decisió o una altra en 
funció de la solució que estimi més convenient, 
i totes són igualment legítimes i indiferents des 
d’un punt de vista jurídic.

Tanmateix,  aquesta  decisió  cal  que  estigui 
motivada adequadament perquè el ciutadà tin-
gui coneixement de  les  raons que  fonamenten 
la decisió municipal. Òbviament, també cal que 
la decisió adoptada sigui ajustada a les normes, 
als plans urbanístics i a les ordenances munici-
pals o altra normativa sectorial vigent.

S'ha d'informar els 
ciutadans dels motius 
que han dut 
l'Administració a triar la 
ubicació d'un equipament 
o servei

Finalment,  el  Síndic  també  considera  fona-
mental el  respecte dels drets a  la  informació 
ciutadana i la participació en els processos de 
presa  de  decisions  d’aquest  tipus  i,  quan  les 
característiques de l’equipament o de la instal-
lació ho requereixen, el principi de precaució 
o de prudència és un altre condicionant relle-
vant  que  l’Administració  pública no pot  pas-
sar per alt.

Òbviament,  en  tota  aquesta  anàlisi  el  Síndic 
també té en compte el dret a una bona admi-
nistració, reconegut per l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya,  i que  també actua com a prin-
cipi rector de l’activitat de les administracions 
públiques.  Però,  en  qualsevol  cas,  cal  tenir 
present  que no  correspon  al  Síndic  la  funció 
de  substituir  l’Administració  en  l’exercici  de 
les seves competències ni la de suplir la seva 
actuació pel que fa a la determinació de l’em-
plaçament d’un o de diversos elements, equi-
paments o serveis. El Síndic tampoc no és una 
institució  tècnica  i, d’acord amb  les  funcions 
que  li  corresponen, no ha d’entrar  a posicio-
nar-se al costat d’una opinió científica o d’una 
altra.
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Queixa 02808/2012  

 
Un veí de Cambrils presenta una queixa per les molèsties per pudors i brutícia que provoca una 
bateria de contenidors situada al davant del seu domicili, alhora que exposa que l’Ajuntament no 
ha tingut en compte la seva proposta de canvi d’ubicació dels contenidors.

Arran de la petició del Síndic, l’Ajuntament va justificar la necessitat de mantenir la ubicació 
actual, entre d’altres, per motius relatius al trànsit de vehicles a la zona o la situació cèntrica res-
pecte de l’àrea veïnal on se situen els contenidors. Tot i això, el Síndic va recomanar a l’Ajunta-
ment que el servei de repàs que neteja i recull periòdicament els residus dipositats fora dels con-
tenidors en fes un seguiment. 

Queixa 03824/2012  

 
El motiu de queixa de la persona interessada és la manca d’actuació de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú amb relació a una antena de telefonia mòbil que funciona sense llicència ambiental ni 
urbanística i que és propera al seu domicili. L’Ajuntament va informar el Síndic de l’inici d’un pro-
cediment tendent al precintament de la instal·lació, però sense indicar cap termini de temps con-
cret. 

El Síndic va suggerir a l’Ajuntament que dugués a terme una actuació immediata de precintament 
o suspensió de l’activitat de l’antena, de manera que no es dilatés més en el temps una situació 
contrària a la legalitat vigent que genera una òbvia preocupació entre els veïns que viuen més a 
prop. El Síndic també va recomanar a l’Ajuntament que informés els veïns sobre el compliment de 
la normativa urbanística, ambiental i d’emissions radioelèctriques per part d’altres antenes exis-
tents al municipi. 
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