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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 2101320 

Data d’inici 23/04/2021 

Promoguda 
per (...) 

Matèria Medi ambient 

Assumpte Molèsties per rentat de cotxes. 
Falta de resposta. 

Tràmit Petició d'informe. Resolució 

 
Ajuntament de València 

Distingit Sr. Alcalde-President 

Pl. de l'Ajuntament, 1 

València - 46002 (València) 

 
 

 
 
 
Distingit Sr. alcalde, 
 
D’acord amb el 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 de esta queixa, formulem la següent resolució: 
 
 
1. Relat de la tramitació de la queixa i antecedents 
 
Amb data 23/4/2021 es va presentar en aquesta institució un escrit signat pel Sr. (...), que fou registrat amb 
el número indicat més amunt.  
 
Substancialment manifestava que s'havia dirigit diverses vegades a l'Ajuntament de València per denunciar 
les molèsties produïdes per un autorentat instal·lat en l'estació de Servei BP del carrer Gayano Lluch 30,32 i 
34, però de moment no ha obtingut resposta. 
 
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 traslladarem, de conformitat amb el que 
determina l’article 18.1 de la llei esmentada. 
 
A fi de contrastar el que la persona promotora exposava en la queixa li sol·licitàrem 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 concretament volíem que ens informara sobre l’estat de tramitació de les 
sol·licituds formulades per l’interessat, com també per actuacions realitzades en l’expedient E-03901-2017-
001176-00. 
 
Una vegada transcorregut el citat termini sense haver obtingut la informació sol·licitada, el vam requerir en 
dates 3/6/2021 i 1/7/2021. 
 
Finalment, amb data 13/7/2021 l'Ajuntament de València va remetre informe en el qual es disposa: 
 

Consultada   la   Plataforma   Integrada   d'Administració   Electrònica   en   el   Servici d'Activitats  (PIAE)  ,  
consta  l'expedient  3901/2020/413,  en  el  que  s'està  tramitant  la instal·lació d'elements d'absorció acústica 
amb tren de llavat en l'estació de servici amb emplaçament en Camí de Moncada nº85. 
 
Consten diverses denúncies en el mateix per contaminació acústica. Per part del Servici d'Inspecció  va  a  
procedir-se  a  sol·licitar  a  la  secció  tècnica  que  es  comproven  els  fets denunciats i es resolga si és el cas 
el que en dret procedisca conforme preceptua la Llei 6/2014,  de  25  de  juliol  de  la  Generalitat,  de  
Prevenció,  Qualitat  i  Control  Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana, en relació amb la Llei 7/2002, 
de 3 de desembre de  protecció  contra  la  Contaminació  Acústica  i  l'Ordenança  Municipal  de  Protecció 
contra la contaminació acústica. 
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Una vegada rebut l'informe, li’n donàrem trasllat a l'interessat perquè, si ho considerava convenient, hi 
formulara escrit de al·legacions, però de moment no consta que ho haja fet.  
 
Arribats a aquest punt, i després de la detinguda lectura de l'escrit inicial de queixa i de l'informe rebut, 
passem a resoldre la queixa amb les dades que consten en l'expedient. 
 
Així, l'objecte de l'expedient és la inactivitat de l'Ajuntament de València davant de les molèsties 
experimentades pel promotor de la queixa com a conseqüència del funcionament d'un autorentat de cotxes. 
 
Hem d'assenyalar que aquesta institució ja va tramitar una queixa plantejada per l'interessat pels mateixos 
motius ( 202001296), en la qual consta informe de l'Ajuntament de València en el qual s'assenyalava que: 

 
(...) En data 24/01/2020 se li ha notificat l'última actuació de l'Ajuntament de València en la qual s'indica que 
com es va constatar en l'última visita d'inspecció 'el soroll produït pel tren de rentada superava el límit màxim de 
recepció exterior permés en horari diürn (55 dB(A))'. Per això es va requerir a l'activitat l'adopció de mesures 
correctores. No consta que l'activitat hui dia les haja adoptades. Per tot això, se li ha concedit a la titularitat, 
tràmit d'audiència previ a resoldre sobre el tancament de l'activitat conforme preceptua el art.84 de la Llei 
6/2014 de Prevenció de la Contaminació i Control ambiental de les Activitats. I això en relació amb l'article 82 
de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el qual es 
concedeix un termini de QUINZE DIES, perquè prenga vista de l'expedient i formule al·legacions que estime 
pertinent, sol·licitar pràctica de prova o aportar elements probatoris dels quals dispose en defensa dels seus 
drets tot això, previ a resoldre sobre la possible adopció de mesura de policia de CESSAMENT DE 
L'ACTIVITAT, preceptuada en l'art. 69 de la referida llei. I tot això tenint en compte que, de conformitat amb el 
que s'estableix en l'apartat 1 de la Disposició addicional tercera, del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel 
qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19: '1. Se 
suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector 
públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perda vigència el present Reial decret o, en 
el seu cas, les pròrrogues d'aquest' (...). 

 
 
Així, malgrat que es va requerir el titular de la instal·lació perquè adoptara mesures correctores i que 
aquestes no es van adoptar, no consta que s'haja decretat en cap moment el cessament de l'activitat, sinó 
que posteriorment s'està tramitant la instal·lació d'elements d'absorció acústica, encara que l'efectivitat de la 
citada mesura encara no s'ha comprovat per l'Ajuntament. 
 
Tal com assenyalem en el citat expedient de queixa, a fi d'evitar les molèsties acústiques causades 
injustament als veïns afectats, els articles 84 i 85 de la Llei valenciana Llei 6/2014, de 25 de juliol, de 
prevenció de la contaminació i qualitat ambiental, estableix que, prèvia audiència a l'interessat, es podrà 
declarar la clausura i el tancament del local, com també requerir l'adopció de mesures correctores que 
eviten les molèsties.     
 
En termes semblants l'art. 62 de la Llei valenciana 7/2002, de 3 de desembre, sobre protecció contra la 
contaminació acústica, habilita l'Ajuntament per a ordenar la suspensió immediata del funcionament de la 
font pertorbadora fins que siguen corregides les deficiències existents. 
 
Davant de tot això, i de conformitat amb el que s'estableix en l'article 29.1 i 29.2 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 11/1988, de 26 de desembre, reguladora del Síndic de Greuges, considerem oportú 
RECOMANAR a l’Ajuntament de de València que, tenint en compte el dilatat període de temps que porten 
els veïns afectats suportant aquesta injusta situació que afecta drets constitucionals de primer ordre, es 
comprove l’efectivitat dels elements instal·lats per a l’absorció acústica, i, si escau, que s'adopten amb 
determinació totes les mesures que siguen necessàries per a evitar que l’autorentat de cotxes continue 
generant sorolls que superen el límit màxim de decibels permés legalment, entre aquestes, aconseguir la 
seua adequada insonorització. 
 
Li agrairíem que, en el termini d'un mes, ens remetera el preceptiu informe en el qual ens manifeste si 
accepta les consideracions que li realitzem o, si s’escau, que ens comunique les raons que considere per a 
no acceptar-les. 
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Aquesta resolució es publicarà en la pàgina web de la institució.  
 
Atentament, 
 
 

Ángel Luna González 
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 
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