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"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (...)". Art. 1 de la Declaración Universal de los DD HH
"Tots els éssers humans naixen lliures i iguals en dignitat i drets (...)". Art. 1 de la Declaració Universal dels DD HH

Queixa

2104054

Promoguda
(...)
per
Matèria

Serveis públics i medi ambient.

Assumpte

Contaminació acústica.
Incompliment resolució.

Actuació

Resolució de consideracions a
l'Administració.

RESOLUCIÓ DE CONSIDERACIONS A L’ADMINISTRACIÓ
1

Antecedents

1.1. El 20/12/2021, la persona promotora de la queixa ens presenta un escrit. En essència, hi exposa que, a
pesar de l'acceptació per part de l'Ajuntament de Bocairent de les recomanacions formulades per
aquesta institució en l'expedient de queixa núm. 202101115, aquest no ha realitzat cap actuació dirigida
a eliminar la contaminació acústica produïda per les motocicletes.
1.2. El 26/01/2022 es dicta la resolució d'inici d'investigació en la qual es requereix a l'Ajuntament de
Bocairent que, en el termini d’un mes, emeta un informe sobre les qüestions següents:
- Nombre de denúncies formulades en aplicació de l’article 7.2 del Reglament de Circulació de Vehicles
durant l’any 2021.
- Altres mesures adoptades per a evitar les molèsties denunciades per l’interessat.
1.3. Fins aquest moment no s'ha rebut la informació requerida i tampoc s'ha sol·licitat per l'Ajuntament de
Bocairent l'ampliació de terminis prevista en l'article 31.2 de la Llei 2/201, de 26 de març, del Síndic de
Greuges de la Comunitat Valenciana.

2

Consideracions

L'objecte de la queixa està constituït pel presumpte incompliment, per part de l'Ajuntament de Bocairent, de
la Resolució núm. 2021115, en la qual es formulava a l'Ajuntament de Bocairent la recomanació següent:
.../,,, que, mentre no es dote la Policia Local dels aparells mesuradors de soroll, a fi de
desenvolupar de forma adequada les competències de les entitats locals en matèria de
contaminació acústica, a través del mitjà que considere adequat realitze la inspecció i comprovació
dels nivells de soroll dels vehicles objecte de la queixa, i que s'adopten, en cas necessari, les
mesures sancionadores previstes.

Aquesta recomanació era conseqüència d’una altra queixa anterior, (núm. 201810200) presentada pel
mateix interessat i en què es recomanà a l’Ajuntament de Bocairent:
1.

Que, a fi de desenvolupar de forma adequada les competències de les entitats locals en
matèria de contaminació acústica, amb els tràmits previs corresponents, dote la Policia Local
d'aparells mesuradors adequats (sonòmetres).
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2. Que, una vegada disposen d’aquests mesuradors, efectuen els mesuraments en la forma i les
condicions assenyalades reglamentàriament, a fi de comprovar els nivells sonors dels vehicles
objecte de la queixa, i que s'adopten, en cas necessari, les mesures sancionadors previstes.

Davant de les noves denúncies formulades per l’interessat, hem de recordar que, si bé aquesta institució és
respectuosa amb l'exercici de les potestats de les diverses administracions públiques, entre d’altres, les
relatives a l'elaboració i gestió dels seus pressupostos, la dotació d'aparells mesuradors de soroll ha de ser
considerada com una despesa prioritària, ja que és un mitjà necessari per al compliment de les seues
competències en matèria de medi ambient i contaminació acústica, tenint en compte, a més, el seu import,
que no implicaria unes despeses inassolibles per a aquest municipi.
En qualsevol cas, l'adquisició d’aquests aparells no és l'objecte principal de la queixa, que des d'un principi
està referida als nivells del soroll produït per diverses motocicletes i a l'exercici de les competències en
aquesta matèria, a fi d'assegurar que els nivells de soroll no ultrapassen els límits establits per la legislació
vigent. Per això, resulta adequada qualsevol altra solució que faça possible la comprovació del nivell de
soroll i la posterior adopció, si escau, de les mesures adequades per a l'eliminació de les molèsties
denunciades per l'interessat.
L’Ajuntament de Bocairent indicà, respecte de la resolució 202101115:
En relació amb el seu escrit de registre 16 d’agost de 2021 (R.E. 2021002378) en referència a la
queixa 201115 promoguda pel Sr. (...), li comunique que l’Ajuntament tractarà d’atendre la seua
recomanació, sabedors que som competents per a intervindre en la detecció d'emissions
acústiques en els vehicles superiors als reglamentàriament fixades i procedir a la immobilització del
vehicle, mitjançant controls de la nostra policia local dins de les nostres possibilitats de personal i
mitjans tècnics, segons el Real Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, per el que s’aprova el
text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, segons l’article 7 a,
pel qual correspon als municipis « La regulació, ordenació, gestió vigilancia i disciplina, per mitja
d’agents
propis,
del
trànsit
en
les
vies
urbanes
de
la
seua
titularitat..»
Consultat el cap de la Policia local, i segons informe del mateix, i donada la manca de sonòmetre a
data de hui per la limitació de recursos, l’actuació consistirà en l’aplicació del Reglament de
Circulació de vehicles, en concret l’Article 7 apartat 2 opc 5A i 5B (Texto infringido: Circular con un
vehículo con escape libre, sin llevar el preceptivo dispositivo silenciador de explosiones o con un
silenciador ineficaz. La Comisión de los hechos descritos en estos supuestos se denunciarán por
este precepto, aunque en directa relación con lo dispuesto en ele artículo 11,19 del Reglamento
General de Vehículos.).

No obstant això, davant la petició d'informació formulada en relació amb les citades actuacions, aquesta no
ha facilitat les dades sol·licitades, per la qual cosa no podem conéixer quina ha sigut l'actuació d'aquest
respecte del problema de contaminació acústica plantejat per l'interessat.
Finalment, hem de referir-nos a la conducta de l'Ajuntament de Bocairent en la tramitació de la queixa.
L'article 39.1.a) de la Llei 2/2021, de 26 de març, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana,
estableix el següent:
“Es considerarà que existeix falta de col·laboració amb el Síndic de Greuges quan, en els terminis establits per
a això, es produïsquen els següents fets:
a) No es facilite la informació o la documentació sol·licitada (…)”.

L'Ajuntament de Bocairent encara no ha remés a aquesta institució l'informe requerit amb data 26/01/2022, i
ha incomplit el termini legal màxim d'un mes (article 31.2 de la citada Llei 2/2021).
Si l'Ajuntament de Bocairent es nega a col·laborar amb el Síndic de Greuges, es farà constar en les
resolucions que posen fi al procediment i en els informes anuals, especials i extraordinaris que emeta el
Síndic de Greuges davant les Corts Valencianes, i en aquest cas s'indicarà també la identitat de les
persones responsables.
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La persistència en les actituds obstaculitzadores que derive en un comportament hostil o sistemàticament
entorpidor de les investigacions dutes a terme pel Síndic de Greuges donarà lloc a un informe especial de
caràcter monogràfic, en el qual s'identificaran les autoritats i el personal que siguen responsables d’allò
succeït.
3 Resolució.
En virtut de tot quant antecedeix, i ateses les consideracions exposades per a la defensa i efectivitat dels
drets i llibertats compresos en el títol I de la Constitució i en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat
Valenciana, de conformitat amb el que es disposa en l'art. 33.2 de la Llei 2/2021, de 26 de març, es formula
la següent RESOLUCIÓ:
PRIMER. RECOMANAR a l'Ajuntament de Bocairent que, mentre no es dote la Policia Local dels aparells
mesuradors de soroll, a fi de desenvolupar de forma adequada els competències de les entitats locals en
matèria de contaminació acústica, a través del mitjà que considere adequat realitze la inspecció i
comprovació dels nivells de soroll dels vehicles objecte de la queixa, i que s'adopten, en cas necessari, les
mesures sancionadors previstes.
SEGON. Efectuar a l'Ajuntament de Bocairent RECORDATORI DEL DEURE LEGAL que s'extrau de
l'article 37 de la Llei reguladora del Síndic de Greuges, quant a l'obligació de tots els poders públics de
facilitar l'accés als expedients, les dades, els informes i tota la documentació que els siga sol·licitada per a
l'esclariment dels fets sobre els quals s'està indagant.
TERCER. Notificar a l'Ajuntament de Bocairent la present resolució, perquè, en el termini d'un mes des
de la recepció d'aquesta, manifeste el seu posicionament respecte de la recomanació continguda en la
present resolució, d'acord amb el que es disposa en l'article 35 de la Llei 2/2021, de 26 de març, del Síndic
de Greuges.
Si manifesta la seua acceptació, farà constar les mesures adoptades per al seu compliment. Si el termini per
a complir-les resultara superior, la resposta haurà de justificar aquesta circumstància i incloure el termini
concret compromés per a això, i la no acceptació de la resolució haurà de ser motivada.
QUART. Notificar la present resolució a l'interessat.
CINQUÉ. Publicar la present resolució en la pàgina web de la institució.

Ángel Luna González
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
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