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Joan de Ribera, 14
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===================
Ref. queixa núm. 1805465
===================
Assumpte: contaminació acústica.

Sra. alcaldessa-presidenta,
Amb data 15/6/2018 es va presentar en aquesta institució un escrit signat pel Sr. (...),
que va ser registrat amb el número abans indicat.
Substancialment manifestava que va presentar una queixa davant de l’Ajuntament de
Puçol, en què denunciava la contaminació acústica provocada per la circulació de
motocicletes amb escapament lliure a l’avinguda de València de la localitat, i que hi ha
rebut resposta però no s’ha adoptat cap mesura per a evitar les molèsties provocades pel
soroll.
En considerar que la queixa reunia els requisits establits en els articles 12 i 17 de la Llei
11/1988, de 26 de desembre, del Síndic de Greuges, va estar admesa i li la traslladàrem
de conformitat amb allò determinat en l'article 18.1 de l'esmentada llei.
A fi de contrastar les al·legacions formulades per la persona interessada, la vam requerir
perquè, en el termini màxim de 15 dies, ens remetera informació suficient sobre la
realitat d’aquests fets de la resta de circumstàncies concurrents.
L'Ajuntament de Puçol ens va remetre informe de la Policia Local en què s'indica:
(...)
Que el Sr. (...) va realitzar una queixa per escrit en data 18 d'abril de 2018;
document que va entrar en aquesta Policia Local el dia 23 d'abril, amb
registre d'entrada núm. 18000517. Aquest escrit va ser contestat el dia 27
d'abril, amb núm. de registre d'eixida de Policia Local 18000512.
Que, efectivament, existeix a la plaça 25 d’Abril un comerç de menjars per a
emportar que és repartit per ciclomotors, per la qual cosa va ser controlat i
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enteníem que el tema estava solucionat. Volem fer constar que, al marge de
la queixa del Sr. Alcàsser, no n’hi ha cap altra pel mateix motiu.
Igualment volem fer constar que, en aquesta Direcció de Policia Local, no hi
ha cap requeriment del Sr. (...) respecte de la molèstia a què fa referència,
més allà de la queixa per escrit de data 18/04/2018, ni tampoc cap queixa per
les molèsties de cap altre veí.

Una vegada rebut l’informe, el vam traslladar a l'interessat a fi que, si ho considerava
convenient, hi formulara escrit d'al·legacions, cosa que va fer i va indicar que l'objecte
de la queixa no té res a veure amb els ciclomotors de l'establiment, sinó amb moltes de
les motocicletes que circulen pel municipi.
Una vegada arribats a aquest punt, i després de la detinguda lectura de l'escrit inicial de
queixa, de l'informe remés i de les al·legacions presentades, passem a resoldre la queixa
amb les dades que es troben en l’expedient.
L'objecte de la queixa està regulat per l'Ordenança reguladora de circulació, trànsit i
seguretat vial, aprovada per l'Ajuntament de Puçol fent ús de les seues competències en
matèria de regulació i ordenació del trànsit.
L'esmentada Ordenança assenyala en el seu article 22:
Es prohibeix expressament:
(..)
2. Emetre pertorbacions electromagnètiques, sorolls, gasos o altres
contaminants per damunt dels nivells permesos per la legislació vigent.
(...)
4. Circular amb l’anomenat escapament lliure, sense el preceptiu silenciador.
Respecte de la contaminació acústica, l'article 84 disposa:
Tots els vehicles de motor i ciclomotors que circulen per la via pública, i fins
i tot per aquelles vies que sense tindre el caràcter de públiques puguen usarse per un col·lectiu indeterminat d'usuaris, hauran d'estar dotats del
corresponent silenciador, degudament homologat i en condicions eficaces.
Es prohibeix, per tant, l’anomenat escapament lliure, i que els gasos
expulsats pels seus motors, en compte de travessar un silenciador eficaç,
isquen a través d'un d’incomplet, inadequat o deteriorat, o bé de tubs
ressonadors, tot excedint el nivell màxim permés.

Finalment, els articles 85 i 86 estableixen la immobilització dels vehicles les emissions
sonores dels quals sobrepassen els 84 decibels, i l'obligació dels conductors de
sotmetre's a les proves de control de sorolls per a les quals siguen requerits per la
Policia Local.
Igualment, cal tindre en compte que l'interessat assenyala que els sorolls objecte de la
queixa no provenen de l'establiment assenyalat per la Policia, sinó que es refereix als
ciclomotors que circulen per l'avinguda.
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Atenent a tot el que hem expressat més amunt, i de conformitat amb el que preveu l'art.
29 de la Llei 11/1988, de 26 de desembre, reguladora d'aquesta institució, considerem
oportú RECOMANAR a l'Ajuntament de Puçol que, fent ús de les seues
competències en matèria de gestió, vigilància i disciplina del trànsit en les vies urbanes,
efectue els controls de soroll necessaris, i, si escau, immobilitze els vehicles les
emissions sonores dels quals ultrapassen els límits establits, com també que tramite els
expedients sancionadors que puguen correspondre.
Cosa que se li comunica perquè, en el termini màxim d'un mes, ens informen si
accepten aquestes recomanacions o, si escau, ens pose de manifest les raons que
considere per a no acceptar-les, i això, d'acord amb allò que s'ha previst en l'art. 29 de la
Llei 11/1988, reguladora d'aquesta institució.
Perquè en prenga coneixement, li fem saber, igualment, que a partir de la setmana
següent a la data en què s'ha dictat la present resolució, serà inserida en la pàgina web
de la institució.
Atentament,

José Cholbi Diego
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
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