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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 2101115 

Data d’inici 06/04/2021 

Promoguda 
per (...) 

Matèria Medi ambient 

Assumpte Incompliment resolució 1810200. 

Tràmit Petició d'informe. Resolució 

 

Ajuntament de Bocairent 

Sr. alcalde-president 

Pl. de l'Ajuntament, 2 

Bocairent - 46880 (València) 

 

 
 
Sr. alcalde-president, 
 
Conformement al que estableix la Llei de la Generalitat Valenciana 11/1988, de 26 de desembre, del Síndic de 
Greuges, en el seu títol III, aplicable a la tramitació d'aquesta queixa, formulem la resolució següent. 
 
 
1. Relat de la tramitació de la queixa i antecedents 
 
Amb data 6/4/2021 es va presentar en aquesta institució un escrit presentat pel Sr. (...) i domicili a Bocairent 
(València), que va ser registrat amb el número indicat més amunt.  
 
Substancialment manifestava que al febrer de 2019 l'Ajuntament de Bocairent va acceptar les recomanacions 
d'aquesta institució de dotar-se de sonòmetres a fi de comprovar els nivells sonors dels vehicles objecte de 
la de queixa, però fins al moment no s'han adquirit.  
 
La resolució de la queixa núm. 1810200 recomanava a aquest Ajuntament:  
 

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). 
  
 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. 
 

Aquestes recomanacions van ser acceptades i l’Ajuntament va informar: 
 

a) S’accepta la recomanació feta pel Síndic de Greuges. 
b) Que, en conseqüència, s’iniciaran els tràmits previs corresponents (sol·licitud de pressupost a tres empreses 

diferents d’un sonòmetre; expedient de compra; i expedient de modificació pressupostària, per a dotar una 
partida pressupostària per a fer l’adquisició) per a poder dotar a la Policia Local d’un aparell mesurador 
adequat, amb el qual puga efectuar els mesuraments en la forma i les condicions assenyalades 
reglamentàriament.  

 
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 a tràmit i li la traslladàrem, de conformitat amb el que 
determina l’article 18.1 de la llei esmentada. 
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A fi de contrastar el que la persona promotora exposa en la queixa, li sol·licitarem que, en el termini màxim 
de 15 dies, ens remetera informació suficient sobre la realitat dels fets i de la resta de circumstàncies que 
concorren en aquest supòsit, i en concret, que ens informara de l’existència o no de partida pressupostària 
per a la compra de sonòmetres i, si s’escau, quins tràmits s’han efectuat per a comprar-los.  
 
L’Ajuntament de Bocairent ens remeté un informe en què es disposava:  
 

En relació amb el seu escrit amb data de registre 22 d’abril de 2021 (R.E.2021001046) sobre la queixa 20101115 
promoguda pel Sr. (...), li comunique que l’Ajuntament va dotar de partida pressupostària (1-132-62345) per a 
l’adquisició d’un sonòmetre homologat l’any 2020, però la situació derivada de la gestió de la crisi sanitària i 
socioeconòmica va obligar a prioritzar les despeses municipals. L’Ajuntament tractarà d’atendre la recomanació 
tan prompte com les limitacions pressupostàries el nostre municipi ho permeten i, si no és possible adquirir un 
sonòmetre propi, estudiarà vies de col·laboració amb altres cossos policials de l’entorn per suplir esta mancança. 
 

Una vegada rebut l'informe, en donàrem trasllat a l’interessat perquè, si ho considerava convenient, hi 
formulara escrit d’al·legacions, cosa que va fer i va ratificar el seu escrit inicial. 
 
 
2. Fonamentació legal 
 
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 consten en la queixa. 
 
Així, l'objecte de la queixa està constituït per l'incompliment, per part de l'Ajuntament de Bocairent, de la 
resolució de la queixa núm. 201810200, l'objecte del qual eren les molèsties denunciades per l'interessat, 
produïdes pel soroll de les motocicletes. 
 
En la citada resolució es recordaven a l'Ajuntament de Bocairent les obligacions del municipi sobre aquest 
tema, recollides en la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la 
contaminació acústica, que en el seu article 52.1 disposa: 
 

Els agents de vigilància del trànsit rodat formularan denúncies per infracció del que es disposa en la present llei 
quan comproven, amb els aparells mesuradors de soroll i mitjançant el procediment que s'establisca 
reglamentàriament, que el nivell de soroll produït pel vehicle ultrapassa els límits en les condicions d'avaluació 
que s'establisquen a aquest efecte.  
 

Si bé aquesta institució és respectuosa amb l'exercici de les potestats de les diferents 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 inassumibles 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. 
 
 
 
 
3. Consideracions a l’Administració  
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En virtut de tot el que hem dit més amunt, i ateses les consideracions exposades, de conformitat amb el que 
es disposa en l'art. 29.1 de la Llei 11/1988, de 26 de desembre, reguladora d'aquesta institució, i aplicable a la 
tramitació d'aquesta queixa, considerem oportú 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 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. 
 
Cosa que se li comunica perquè, en el termini màxim d'un mes, ens informe si accepta aquesta recomanació 
o, si s’escau, ens comunique les raons que considere per a no acceptar-la, i això, d'acord amb el que hi ha 
previst en l'art. 29.1 de la Llei 11/1988, reguladora d'aquesta institució. 
 
Aquesta resolució s'inserirà en la pàgina web de la institució. 
 
Atentament, 
 
 

Ángel Luna González 
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 
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