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RECOMANACIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES AL GOVERN 

MUNICIPAL DE PALAMÓS RELATIVA  

ALS SOROLS EN LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES  

AL NUCLI ANTIC 

 

 

Antecedents del fet 

 

Al llarg de l’estiu 2008, l’oficina del Síndic ha rebut vàries queixes de veïns dels casc antic 

contra els sorolls nocturns provocats pels serveis municipals de neteja, sigui la recollida de 

rebuig urbans, sigui la recollida selectiva o el servei de neteja pròpiament dit. Totes les 

denúncies esmentaven, entre d’altres sorolls molestos, el de l’alarma que permanentment 

sona quan algun d’aquets vehicles posa la marxa enrere. Les queixes anaven també pel fet 

que alguns establiments de restauració buiden, en tancar, és a dir, avançada la matinada, 

les ampolles de vidre en els contenidors específics. Tot plegat provoca una contínua 

contaminació acústica evidentment molesta. 

 

El fet 

 

Efectivament, l’horari majoritari dels serveis de neteja del casc antic és nocturn: 

l’anomenada Recollida de Rebuig s’efectua aproximadament des de les dotze fins a les tres 

de la matinada; la màquina escombradora i fregadora mecànica funciona a partir de lles 

cinc de la matinada.  

 

Pel que fa a la recollida selectiva es fa dilluns, dimecres i divendres a mitja tarda. Respecte 

als contenidors de vidre l’Ajuntament recomana que no s’utilitzin més tard de les deu del 

vespre i disposa en tot el cas antic d’uns petits contenidors que es buiden dilluns, dijous i 

divendres, en un servei porta a porta; els contenidors de vidre  grossos es buiden un cop 

per setmana durant el dia. 
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Consideracions 

 

La disposició urbanística del casc antic amb els seus carrers molt estrets actua com a 

altaveu que trasllada i augmenta multiplicat qualsevol so. 

 

L’estiu fa que els veïns dormin amb les finestres obertes i que aquesta percepció sigui 

encara més aguda. 

 

L’Ajuntament de Palamós disposa d’una amplia normativa contra els sorolls sigui 

l’ordenança de Policia i Bon Govern, Capítol 13, com l’ordenança específica d’aquesta 

matèria. 

 

Aquestes ordenances dirigides a aconseguir el respecte al descans dels veïns obliguen 

també a la pròpia administració en l’execució dels seus serveis. 

 

Per tot això aquest Síndic fa les següents, 

 

 

Recomanacions: 

 

Que s’estudiï la possibilitat de replantejar els horaris de les diferents recollides 

de residus per tal de minorar la seva incidència en el descans dels veïns o que es 

plantegi a l’empresa concessionària del servei la substitució del vehicle que 

circula pel casc antic per un altre amb un tipus de motor més silenciós. 

 

Que s’ordeni l’horari d’utilització dels contenidors de vidres, amb més força 

normativa que la recomanació actual. 
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Que s’estudiï la possibilitat d’activar i desactivar l’alarma de marxa enrere des 

de la pròpia maquinària escombradora i fregadora mecànica quan es realitzin 

treballs de neteja en horaris de descans nocturn. 

 

 

Jordi Sistach i Roura 

Síndic Municipal de Greuges 

 

 

Palamós, 30 de setembre de 2008. 

 

 

 


