Exp.: 16Q000669-PA

DECISIÓ DE LA SÍNDICA DE GREUGES EN MATÈRIA DE PLANEJAMENT I
GESTIÓ URBANÍSTICA. BENZINERA
TRAMITACIÓ







El 28 de juny de 2016 la persona interessada en representació d’una part del
veïnat de l’entorn del carrer Eduard Conde, 11, va presentar una queixa en
aquesta Sindicatura en què manifestava el seu desacord amb la ubicació d’una
benzinera en aquest emplaçament.
El 30 de juny de 2016 la síndica de greuges va admetre a tràmit la queixa, ja que
reunia els requisits reglamentaris, i va designar l’assessora senyora Pilar Aldea
perquè instruís l’expedient.
La comprovació del fet presumptament greujós ha comportat, en síntesi, l’estudi de
les circumstàncies concurrents, l’anàlisi de la normativa aplicable i l’observació de
si s’havien aplicat els principis de bona Administració per a la salvaguarda dels
drets fonamentals a la ciutat. Amb aquesta finalitat, aquesta Sindicatura ha dut a
terme les accions següents:
 El 10 de juliol de 2016 l’assessora va iniciar l’anàlisi de la documentació
oficial presentada per la persona interessada, va realitzar una visita al solar
on s’ha d’ubicar la instal·lació i va demanar, en data 26 de juliol de 2016, un
informe sobre la tramitació de la llicència d’obres i activitat de la futura
benzinera.
 El 19 d’octubre de 2016 es va rebre l’informe del Districte de Sarrià - Sant
Gervasi en què es donava resposta a la demanda de la síndica de greuges.
El 15 de novembre de 2016 l’assessora, a partir de la documentació oficial
aportada per la persona interessada, la informació facilitada pel Districte de Sarrià Sant Gervasi i l’anàlisi dels fets, va emetre un informe proposta amb les
consideracions següents.

CONSIDERACIONS
Descripció de la queixa
Sol·licita la supervisió per part de la Sindicatura del projecte d’instal·lació d’una futura
benzinera al carrer Eduardo Conde del Districte de Sarrià, amb núm. d’expedient 052015-0120, que actualment està en tramitació i que consideren totalment inadequada
ja que està envoltat d’escoles.
Posició municipal
El Districte de Sarrià - Sant Gervasi informa que, amb referència a la tramitació de les
llicències d’activitat i d’obres d’una futura benzinera al carrer Eduardo Conde, 11-13,
en data 26 de juliol de 2016 s’ha adoptat la resolució definitiva de concessió de la
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llicència d’activitat. Quant a l’expedient de la llicència d’obres majors vinculada a
l’esmentada llicència d’activitat es va adoptar en la mateixa data la resolució definitiva
de concessió de llicència d’obres majors.
Les al·legacions presentades a la concessió de la llicència d’activitats per part dels
veïns i altres interessats van tenir resposta en un informe complementari de data 12
d’abril de 2016.
Normativa aplicable
L’article 103 de la Constitució espanyola estableix que l’Administració pública serveix
amb objectivitat els interessos generals i actua d’acord amb els principis d’eficàcia,
jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la
llei i al dret.
L’article 105 de la Constitució espanyola regula el procediment a través del qual han
de fer-se els actes administratius.
La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
(LPCAA), regula el procediment de llicència ambiental i de règim de comunicació de
les activitats.
D’altra banda, la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat,
signada per l’Ajuntament de Barcelona, estableix en l’article XVIII que: “Els ciutadans i
ciutadanes tenen el dret a un medi ambient sa que cerqui la compatibilitat entre
desenvolupament econòmic i equilibri ambiental.”
Valoració i conclusions
Aquesta Sindicatura comparteix l’opinió dels veïns que aquest no és l’emplaçament
adequat per a aquest tipus d’instal·lació, i més, comprovat in situ que es troba en un
carrer que ja té actualment un nivell molt alt de trànsit. Malauradament la ubicació
d’aquesta benzinera produirà un augment de la circulació de vehicles i, per tant, també
augmentarà el risc d’accidents i afectarà la mobilitat autònoma i segura dels escolars
que es dirigeixen a les escoles que existeixen a l’entorn. Una d’elles, el Col·legi Sagrat
Cor, al costat d’on s’ubicarà la benzinera.
Tot i compartir l’opinió dels veïns, hem de considerar que la concessió de llicència
d’activitat i de la llicència d’obres majors és una actuació reglada de l’Administració i
en aquest sentit l’Ajuntament ha atorgat les llicències després de seguir els tràmits
preceptius.
En la resolució de concessió de la llicència ambiental es relacionen les condicions i
mesures que s’han de complir i adoptar per minimitzar la possible afectació del
funcionament de la benzinera a l’activitat escolar, entre les quals es troben:
1. D’acord amb l’informe de la Guàrdia Urbana, que la prohibició de circulació de
vehicles de transport de mercaderies perilloses es limiti als horaris fora de les hores
d’entrada i sortida escolar.
2. La necessitat d’aplicar mesures complementàries per preservar la seguretat del
camí escolar, com són la delimitació física entre la benzinera i la vorera mitjançant una
barana, així com reforçar la senyalització a l’accés i la sortida de vehicles per evitar
que els cotxes envaeixin aquests espais.
3. D’acord amb l’informe de mobilitat, la prohibició de fer maniobres amb els camions
cisterna de subministrament de combustible a la benzinera en horari escolar.
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Caldrà, en aquest sentit, la supervisió del compliment d’aquestes condicions ja que
aquesta instal·lació es troba envoltada de diferents centres escolars amb el perill que
això pot suposar per a la seva seguretat i salut.
Aquesta Sindicatura té com a missió valorar si s’ha produït un greuge i, considerats els
fets i les normes aplicables, conclou que, en aquest cas, tot i que l’actuació de
l’Administració ha estat ajustada a dret, s’evidencia que la ubicació d’aquest tipologia
de serveis a prop de determinats equipaments no és la més adequada i caldria, en
aquest sentit, valorar si és necessària una revisió de la planificació urbanística per tal
d’evitar el desenvolupament d’aquesta activitat a prop d’aquests equipaments tal com
es produeix en altres activitats.
I, per tant, emeto la següent
DECISIÓ




Estimar la queixa dels veïns, tot i que l’actuació de l’Administració ha estat d’acord
amb la normativa vigent, ja que la ubicació de la benzinera és inadequada.
Recomanar al Districte que vetlli pel compliment de les condicions establertes per
exercir l’activitat.
Recomanar a l’Ajuntament que valori si és necessari realitzar algun canvi en la
regulació de l’exercici d’aquesta activitat a prop de determinats equipaments.

Aquesta decisió es comunicarà a l’òrgan municipal competent, se’n donarà compte al
Plenari del Consell Municipal en l’informe anual reglamentari i del seu contingut
s’informarà la persona interessada.

Barcelona, 23 de novembre de 2016
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