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1. Nom del Pla o programa: Pla de reducció del soroll
2. Vigència: 2014-2018
3. Descripció:

El  Pla  de reducció  de soroll  té per  objectiu  la prevenció i  protecció  contra la  contaminació  acústica
mitjançant la implementació d'un conjunt d'accions encaminades a reduir el soroll  a la ciutat, agrupades
en cinc línies estratègiques de treball:

 La millora de la qualitat acústica a l’espai públic
 La incorporació de criteris acústics en la gestió de la ciutat
 L'Ambientalització acústica de la ciutat
 La implicació i sensibilització de la ciutadania i el personal municipal
 L'establiment de mecanismes de control i coneixement de la qualitat acústica. 

4. Criteris i metodologia utilitzada pel seguiment i/o l'avaluació del seu compliment

Establiment d'un catàleg d'indicadors de seguiment  de les accions que perment  fer  controlar la seva
l'execució i avaluació.

5. Període d'avaluació
Al període de vigència ha finalitzat i s’avalua el grau de compliment en la totalitat de la seva durada.

6. Actuacions realitzades

S’ha portat a terme nombroses actuacions, entre les que destaquen:

 Control de soroll per queixes ciutadanes.
 Estudi de les zones on es produeix superació dels objectius de qualitat acústica.
 Aprovació de nova ordenança reguladora dels sorolls i les vibracions.
 Activitats de sensibilització diverses, inclosa l’organització de la segona edició de l’ACUSTICAT,

el congrés Català d’Acústica.
 Estesa d’una xarxa de sensors per a la vigilància de soroll en continu (10 aparells).
 Prova pilot d’ús de limitadors de so en concerts a l’aire lliure (Plaça Vella).
 Estudi del soroll de la flota municipal d’autobusos.
  Renovació parcial de la flota municipal d’autobusos amb vehicles híbrids (Actuació executada

pel servei de Mobilitat)
 Extensió de les zones 30 per tota la ciutat (Actuació executada pel servei de Mobilitat)
 Actuacions de pacificació del trànsit a l’entorn d’escoles i carrers Sant Antoni i Mas Adei, entre

altres.
 Adquisició nou instruments de mesura (Medi Ambient, Policia Municipal).
 Revisió del Mapa Estratègic de Sorolls (en curs).
 Pla de foment d’us d’asfalt sono-reductor (en curs).

7. Recursos utilitzats

El Pla de reducció del Soroll no té assignada una partida pressupostària específica. La majoria de les
accions  s'han  realitzat  mitjançant  els  recursos  personals  i  materials  del  Servei  de  Medi  Ambient,
comptant també amb aportació de recursos d'altres serveis municipals, com ara el de Mobilitat, atesa la
transversalitat de les accions.

S’ha  comptat  amb  el  suport  de  la  Diputació  de  Barcelona  per  a  l’estesa  de  la  xarxa  de  sensors,
l’actualització del mapa estratègic de soroll i determinades activitats de sensibilització acústica. També
s’ha comptat amb l’ajuda de la Generalitat de Catalunya per a actualitzar el mapa estratègic de soroll
aplicant un canvi metodològic com a prova pilot.
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8. Resultats assolits

Per una banda, mitjançant l’avaluació del Pla, observem que les accions previstes en les diferents  línies
estratègiques que s'hi van preveure, no s'han pogut dur a terme en la seva totalitat o no s'han completat.
 
Fer esment que moltes accions (transformacions urbanístiques, adquisició de nous vehicles de transport
públic  més  silenciosos,  pacificació  del  trànsit)  correspon  liderar-les,  dirigir-les,  desenvolupar-les  i
finançar-les  a  altres  serveis  de  l’ajuntament,  i  que  la  crisi  econòmica  ha  frenat  en  bona  part  el
desenvolupament d’aquest tipus de mesures. També cal tenir en compte que el pla contempla línies
estratègiques  i  no  concreta  de  forma molt  detallada  el  nombre  d’actuacions  a  realitzar  dintre  de  la
vigència del  pla per actuar en zones amb superació dels objectius de qualitat acústica, si bé a nivell
tècnic de la comissió interdisciplinari es recomana realitzar una actuació anual com a mínim.

La millora en quant a reducció del soroll ambiental i població afectada per nivells sonors per sobre dels
índex de soroll recomanats no es coneixerà fins que s’acabi l’actualització del mapa estratègic de soroll.


