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A.20. EL DRET AL DESCANS

La problemàtica dels sorolls com a conse-
qüència de l'oci, les festes a l'espai públic i, 
en alguns municipis, el turisme és recurrent 
i no para d'incrementar-se amb el pas del 
temps. En l'Informe al Parlament 2013 ja es va 
dedicar un epígraf a tractar les molèsties per 
sorolls derivats dels espais d'oci nocturn. 

El Síndic considera, i així ho posa de manifest 
en les seves resolucions, que el dret dels 
veïns al descans i a viure sense sorolls exces-
sius i molèsties intolerables ha de ser l'eix 
conductor de les polítiques públiques i de les 
actuacions de les administracions en l'àmbit 
de l'oci. Per aquest motiu, les administraci-
ons han d'adoptar i fer adoptar les mesures 
necessàries perquè els clients i els locals d'oci 
nocturn no afectin el descans dels veïns. 

La legislació ambiental vigent determina que 
els titulars de les activitats susceptibles 
d’afectar el medi ambient i la seguretat i la 
salut de les persones les han d’exercir sota 
diversos principis, entre d’altres, prendre les 
mesures necessàries per prevenir la insalu-
britat i per minimitzar-ne els efectes perjudi-
cials per a tercers. A més, la mateixa legisla-
ció assenyala que les administracions 
públiques han de vetllar pel compliment 
efectiu d’aquests principis i han d’adoptar les 
mesures adequades per evitar, prevenir i 
reduir l’impacte de les activitats en el medi 
ambient i en les persones. 

 
Els ajuntaments han de 
fer complir la normativa 
de protecció contra la 
contaminació acústica

En concret, la normativa de prevenció del 
soroll (Llei 16/2002, de 28 de juny, de protec-
ció contra la contaminació, i el Reglament 
que la desplega) recull un seguit de determi-
nacions, com ara el màxim de soroll que hi 
pot haver a l'interior d'un habitatge en funció 
de l'ús de la dependència, ja que els dormito-
ris són les habitacions que tenen més 
protecció. 

A banda de la normativa ambiental, la Llei 
11/2009, de 6 de juliol, de regulació adminis-

trativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives, també incorpora l'obligació per 
part dels espectadors, participants i usuaris 
d'espectacles públics i de les activitats recre-
atives d'adoptar una conducta, a l'entrada i la 
sortida de l'establiment, que garanteixi la 
convivència dels ciutadans i no destorbi el 
descans dels veïns. Aquesta normativa, jun-
tament amb les ordenances municipals de 
convivència ciutadana, civisme, ús d'espais 
públics i de prevenció de la contaminació 
acústica, conformen el marc legal en el qual 
es troben els límits a les conductes que 
poden afectar el descans dels veïns. 

L'activitat econòmica 
derivada del turisme 
no pot prevaldre per 
sobre del dret al 
descans

L'entrada en vigor de la Llei 42/2010, de 30 
de desembre, per la qual es modifica la Llei 
28/2005, de 26 de desembre, de mesures 
sanitàries davant del tabaquisme i regula-
dora de la venda i el subministrament, ha 
comportat que molts dels clients de locals 
d'oci surtin a fumar al carrer, atès que tots 
els espais tancats d'ús públic són espais 
sense fum. 

Aquest fet s'ha traduït, a la pràctica, en un 
augment substancial de les terrasses a 
l'aire lliure d'aquest tipus de locals durant 
tot l'any, a diferència d'anys enrere que 
només se'n demanava l'autorització per a la 
temporada estival. Cal tenir present que les 
terrasses o els vetlladors a l’aire lliure 
estan sotmesos a l’obligació genèrica d’evi-
tar les molèsties i els efectes negatius a 
l’entorn, i els ajuntaments han d’intervenir-hi 
per garantir-ho.

 
Els veïns tenen dret a 
viure sense molèsties 
que superin allò que 
és tolerable d'acord 
amb les normes 
existents
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D'altra banda, no es pot passar per alt la 
crisi al barri de la Barceloneta que ha tin-
gut lloc aquest estiu, pels problemes de 
convivència existents entre els veïns del 
barri i els clients dels habitatges d'ús 
turístic, a causa de la manca de civisme de 
molts usuaris d'aquests tipus d'establi-
ments, que, en molts casos, no estan lega-
litzats. El que és clar és que aquest tipus de 
problemàtica ha anat augmentant en vista 
de l'auge dels habitatges d'ús turístic, que, 

per les seves característiques, i especial-
ment pel fet de conviure en una finca amb 
habitatges particulars, generen uns pro-
blemes sobre els quals les administracions 
han d'actuar. Cal poder compatibilitzar 
l'activitat econòmica que genera el turisme 
i el dret al descans, i aquesta activitat s'ha 
de desenvolupar amb ple respecte a la 
legalitat vigent i als drets dels veïns a 
viure sense molèsties que superin els llin-
dars raonables de la tolerància.

Queixa 00308/2014 

Una veïna de la plaça Almeda Vella de Cornellà exposa les molèsties de sorolls que pateix 
pels actes que l’Associació de Veïns del Barri de l’Almeda organitza en aquesta plaça. 
Un cop estudiada la queixa, el Síndic ha suggerit a l’Ajuntament de Cornellà que es redueixi 
el nombre d’activitats extraordinàries que es duen a terme en aquesta plaça i que es traslla-
din les activitats musicals en horari nocturn a un altre indret més adequat que s'ajusti a les 
previsions i els requisits que estableix el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

L'Ajuntament ha acceptat el suggeriment del Síndic, motiu pel qual en aquesta plaça s'hi 
programen molt poques activitats al llarg de l'any, i les diverses activitats del barri es duen 
a terme en diferents ubicacions per minimitzar les possibles molèsties veïnals. 

Queixa 00699/2013 

Una veïna del carrer Rodes de l'Hospitalet de Llobregat denuncia les molèsties que li ocasi-
ona la recollida d'escombraries en horari nocturn i l’activitat que desenvolupa un bar musi-
cal.

D'acord amb l'informe de l'Administració i la informació de la persona interessada, les 
molèsties ocasionades per la recollida d'escombraries s'han resolt, motiu pel qual el recor-
datori que el Síndic ha fet a l'Ajuntament se centra en les molèsties de l'activitat. En concret, 
li ha recordat la necessitat que la Policia Local vetlli perquè les conductes dels clients de 
l’establiment que surten fora del local a fumar no alterin la convivència veïnal. I, també, 
que correspon al titular del local adoptar les mesures necessàries per evitar que els seus cli-
ents causin pertorbacions als veïns.

La resposta de l'Administració, que exposa les actuacions dutes a terme, ha estat positiva i 
la persona interessada també ha manifestat la seva satisfacció amb la resolució del pro-
blema. 

Pàgines extretes de l'Informe Anual 2014. Per accedir-hi, cliqueu aquí

http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3787/Informe%20al%20Parlament%202014_def_vincles.pdf



