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EXPOSEM: 
 
A Gavà Mar, en la zona més propera al terme municipal de Castelldefels, entre el carrer de 
Calafell i el passeig marítim, hi ha una concessió municipal que durant molts anys fou explotada 
per la ‘Taverna del Mar’ i que des de fa dos anys explota el ‘Kauai’. 
 
Quan aquest local s’estava construint, vàrem rebre moltes consultes de veïns perquè corria el 
rumor que s’hi inclouria una discoteca. L’Ajuntament de Gavà ens ho va desmentir i posteriorment 
el mateix propietari del local també ens ho va desmentir. 
 
Però, han passat 2 anys des de llavors i darrerament ens estan arribant queixes de diversos veïns 
sobre l’impacte acústic del Kauai, la darrera sobre uns fets succeïts el dilluns 13 de juny de 
2011. 
 
Segons ens expliquen els veïns, hi va haver una actuació d’una orquestra a l’aire lliure entre 
les 21h i les 23:30h amb un volum de so força elevat. Alguns d’ells van anar a queixar-se 
directament al Kauai però afirmen que els treballadors del Kauai no els van deixar passar 
argumentant que es tractava d’una festa privada i que disposaven de tots els permisos per 
celebrar-la. 
 
Els veïns van acabar trucant a la Policia municipal, un cotxe patrulla es va presentar i segons els 
veïns, va mesurar el soroll per sobre dels 90dB, molt per sobre del permès. 

 
SOL·LICITEM: 
 

a) Que l’Ajuntament de Gavà comprovi si aquests fets són reals i si els mesuraments 
realitzats per l’agent de la policia municipal donaven aquests resultats 

 
b) Que l’Ajuntament de Gavà ens informi si realment el Kauai disposava d’un permís per fer 

una festa amb orquestra a l’aire lliure a aquestes hores i, per quin motiu, es va concedir, 
tenint en compte l’elevat impacte acústic que presumiblement podia provocar a les 
vivendes més properes 

 
c) En cas que l’impacte acústic d’aquesta festa superés els límits fixats per la Llei contra la 

contaminació acústica aprovada pel Parlament de Catalunya l’any 2002, s’informi al Kauai 
de la necessitat de complir amb la legislació vigent. L’AVV de Gavà Mar és pionera a 
Catalunya en la lluita contra la contaminació acústica de l’aeroport de Barcelona-El Prat 
per fer que el seu funcionament sigui compatible amb la nostra qualitat de vida.  Per tant, 
cal fer el mateix amb qualsevol negoci que generi impacte acústic a Gavà Mar, entenem 
que pot ser perfectament compatible el bon funcionament del Kauai amb el descans dels 
veïns. Només cal respectar les normatives en vigor. 

 
d) Que ens informin per escrit per poder informar degudament als veïns de Gavà Mar 

mitjançant el nostre diari digital WWW.GAVAMAR.COM 
 
Gavà, 15 de Juny de 2011 


