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2973/12.2.J 
 
 

 
ELISABET MARTÍNEZ GARCÍA, actuant en condició de Presidenta de 
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE GAVÀ MAR – Les Marines, davant aquest 
Ajuntament de Gavà comparec i, DIC: 
 
 
Que mitjançant el present escrit formulo DENÚNCIA ADMINISTRATIVA en 
relació als següents 
 
 

FETS 
 

 
 
Primer.- Li consta a aquest Ajuntament les múltiples denúncies que aquesta 
Associació ve realitzant en relació amb la contaminació acústica provocada pel 
soroll generat des dels camps agrícoles de Gavà (i Viladecans) i que tenen el 
seu origen en les detonacions preventives destinades a defensar els cultius. 
 
Les referides detonacions, pel seu calibre i intensitat, vulneren drets i 
interessos de rang superior als que justifiquen la seva existència, i 
constitueixen una flagrant infracció de les ordenances municipals.  
 
Aquesta autoritat estava en l’obligació d’intervenir, i més en la vista de la 
denúncia administrativa ja formulada per aquesta associació fa més d’un any. 
 
Les detonacions objecte d'aquesta denúncia resulten perilloses i perfectament 
evitables. De fet s'havien produït amb anterioritat, però sense provocar els 
perills i la contaminació acústica actuals. 
 
A més el perjudici es projecta en diversos àmbits, resultant perillós pels que 
van a peu i usuaris de bicicletes a la zona dels camps agrícoles; resultant 
indiscutible que la contaminació acústica provocada resulta brutal, sobretot en 
determinades zones limítrofes als referits camps. 
 
Segon.- La contaminació acústica denunciada afecta a la integritat psíquica i 
física dels veïns, i vulnera la normativa sobre sorolls especialment contemplada 
per les pròpies ordenances municipals (article 15). 
 
Les detonacions que denunciem pertorben la tranquil·litat ciutadana, 
especialment el descans nocturn. Les detonacions superen els màxims 
permesos i afecten a la convivència, posant en perill la integritat de les 
persones 
 
És sens dubte competència municipal investigar els anteriors fets, evitar-los i 
sancionar si es comprova la pertinença de la denuncia. 
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Tercer.- Li consta també a aquest Ajuntament que afectats particulars venen 
formulant denuncies, bàsicament verbals, en el mateix sentit, resultant un fet 
notori, i de coneixement públic, els greus problemes que comporta en la 
convivència la contaminació acústica aquí denunciada. 
 
Per part d’aquest Ajuntament s’han admès a tràmit totes les denúncies fins ara 
cursades amb motiu d’aquests fets. En tot moment s’ha manifestat als 
denunciants, pels serveis municipals, que els hi assitia la raó. 
 
El cert és que al dia d’avui la brutal contaminació acústica segueix provocant-se  
de forma constant i reiterada per part de persones que sembla gaudeixen d’un 
autèntic “palès de cors” per a desenvolupar en el seu interès qualsevol activitat, 
encara que vulnerin ordenances del municipi i legislació autonòmica i estatal. 
 
Quart.- Pressuposat tot l’anterior, l’aquí signant, amb la representació indicada, 
interposa oficialment nova denúncia global contra els responsables privats que 
directament ocasionen la contaminació acústica denunciada, com també contra 
els responsables municipals que, fent desestiment de les seves obligacions, 
permeten que l’actual situació d’abús i incompliment flagrant de la legalitat es 
perpetuï en el temps. 
  
I si la present denúncia una vegada més no serveix per restablir l’ordre 
deteriorat, serviria com a pas previ a la interposició de la corresponent acció 
judicial per un il·lícit de contaminació acústica. 
 
 
 
SOL·LICITO: Es tingui per interposada DENÚNCIA ADMINISTRATIVA 
pels fets exposats.  
 
 
Gavà, a 29 de setembre de 2011. 

 


