PROCES CONSULTA CIUTADANA PER A LA REDACCIÓ D’UNA NOVA
ORDENANÇA DE SOROLLS I VIBRACIONS.

L’Ajuntament de l’Hospitalet té la voluntat de procedir a l’elaboració d’una nova
normativa reguladora dels sorolls i les vibracions de la ciutat amb la voluntat de
substituir l’actual ordenança.
En aquest sentit, i de conformitat amb el previst a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPAC), s’obre un període de consulta pública de quinze dies hàbils a comptar de
l’endemà al de la publicació, que es durà a terme mitjançant la web municipal i en
relació als punts següents:

ANTECEDENTS I PROBLEMES QUE ES VOLEN RESOLDRE AMB LA NOVA
REDACCIÓ
El soroll és actualment una de les principals causes de preocupació ciutadana, ja que
incideix en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius en
la salut i en el comportament, tant individual com social.
La vigent ordenança municipal sobre sorolls i vibracions data de l’any 1998 (BOPB
17/12/1998). D’ençà la seva aprovació ha hagut producció normativa important en
aquest espai del soroll ambiental.
Així, en l’àmbit de la Unió Europea, la Directiva 2002/49/CE, del Parlament Europeu i
del Consell, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, ha
obligat a un procés de transposició de les seves normes al Dret intern dels estats
membres.
També pel que fa a l’ordenament estatal, val a dir que s’han promulgat la Llei 37/2003,
de 17 de novembre, del soroll, el Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, que la
desplega pel que fa a l’avaluació i gestió del soroll ambiental i el Reial decret
1367/2007, de 19 d’octubre, que la desplega pel que fa a zonificació acústica,
objectius de qualitat i emissions acústiques.
A Catalunya, la previsió dels articles 27 i 46 de l’Estatut d’Autonomia troben continuïtat
a la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, el
Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració de
mapes de capacitat acústica i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, i se n’adapten els annexos.
D’acord amb el que s’acaba d’exposar cal procedir a tramitar una nova ordenança del
soroll i les vibracions de l’Hospitalet de Llobregat que permeti assolir un doble objectiu:
l’adient adequació normativa al vigent marc jurídic per una banda, i intentar trobar una
solució a un tipus de contaminació cada cop més present, per un altre.

NECESSITAT I OPORTUNITAT D’UNA NOVA NORMATIVA MUNICIPAL EN
AQUEST ÀMBIT

1

A l’Hospitalet s’estan desenvolupant molts projectes que estan canviant la fesomia
dels carres amb nous equipaments, espais urbans i zones verdes. Els canvis volen
prioritzar els serveis a les persones i el desenvolupament del benestar diari dels
ciutadans.
A la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient Humà es va considerar
que el soroll és un agent contaminant ambiental. Així es va reconèixer oficialment per
primera vegada a la Conferència d’Estocolm l’any 1972.
Com és conegut, el soroll és una de les principals causes de preocupació de la
ciutadania i la seva incidència té un efecte negatiu sobre el benestar de les persones i
la seva convivència.
L’evolució de la ciutadania, les seves inquietuds i el desenvolupament tecnològic
s’estan produint a una velocitat vertiginosa que ens exigeix adaptar les eines
normatives existents per donar respostes adequades a l’actualitat, utilitzant tots els
recursos tecnològics existents.
Per donar sortida a aquests projectes de millora del municipi i adaptar-nos a les noves
inquietuds, aprofitant al màxim el desenvolupament tecnològic existent, s’ha previst
redactar una nova ordenança que ens permeti garantir una resposta adequada a les
necessitats de la ciutadania vers la contaminació acústica.
Aquesta ordenança haurà de concretar els instruments jurídics i tècnics necessaris per
millorar la qualitat de vida dels ciutadans, en un procés d’una creixent conscienciació
ambiental, garantint la competitivitat i el desenvolupament sostenible del municipi.

OBJECTIUS BÀSICS DE LA NOVA ORDENANÇA
L’adaptació de la regulació municipal existent en matèria de sorolls al nou marc
normatiu comunitari, estatal i autonòmic, així com a les noves necessitats que el nostre
municipi planteja en relació a la solució de conflictes que es susciten envers la
contaminació acústica és l’objectiu bàsic que persegueix aquest projecte d’una nova
ordenança de sorolls i vibracions.
L’avenç tecnològic possibilita un millor mesurament dels sorolls i vibracions, la qual
cosa ha de revertir en una regulació més exhaustiva de les emissions permeses i
prohibides amb la finalitat de complir amb els estàndards actuals de protecció de la
ciutadania contra la contaminació acústica, independentment del origen de la mateixa.
En aquest sentit, com a salvaguarda del principi de seguretat jurídica, la determinació
de les conductes infractores requereix d’una correcta definició dels paràmetres tècnics
i dels instruments de mesurament dels mateixos, així com de mecanismes regulatoris
que determinin la responsabilitat d’aquestes conductes. No obstant això, s’ha de
garantir que aquesta nova ordenança perduri en el temps, sent capaç d’encabir
situacions i realitats futures fruit del desenvolupament tecnològic i dels valors socials
de convivència i civisme que imperin en cada moment. Per aquest motiu la regulació
ha de tendir, en la mesura del possible, a ser neutre des del punt de vista tecnològic.
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De la mateixa manera, la promoció del desenvolupament econòmic, empresarial i
cultural de L’Hospitalet de Llobregat ha de veure’s protegida i incentivada per aquest
nou marc normatiu, sense que això comporti una alteració de la convivència veïnal. La
nova ordenança de sorolls i vibracions ha d’establir un marc d’equilibri entre tots els
interessos que conflueixen en el creixement del nostre municipi, consensuant les
demandes i aspiracions de la ciutadania en benefici del seu benestar amb les
necessitats productives del món empresarial.
SOLUCIONS ALTERNATIVES I INSTRUMENTS COMPLEMENTARIS
A més de la necessària ordenació que cal establir quant als diferents aspectes
relacionats amb el soroll del qual és objecte aquesta ordenança, que fonamentalment
des del punt de vista tècnic, es basa en el mesurament dels paràmetres que
determinen el soroll i les vibracions, mitjançant les normes tècniques estàndard de
procediment; i que recull la normativa esmentada en aquesta Ordenança: Decret
176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002,de 28
de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos; cal
també fer esment d’altres eines recollides en la esmentada normativa de soroll, en els
aspectes de soroll ambiental, com són:
Mapa de Capacitat Acústica.
Mapa Estratègic de Soroll.
Pla d’Acció de Soroll.

El Mapa de Capacitat Acústica va ser elaborat al desembre de 2010: Treball tècnic
que es va portar a terme des de l’Ajuntament, amb la col·laboració de la Diputació de
Barcelona, i la UPC. El document resta pendent d’aprovació pel Ple Municipal. Els
mapes de capacitat acústica s’han de revisar cada 10 anys, segons la normativa vigent
esmentada anteriorment, i la seva finalitat és la d’establir la zonificació acústica del
territori, fixant límits de soroll en la façana exterior de les edificacions.
Mapa Estratègic de Soroll (mapa sònic de la ciutat + percentatge de població
afectada als diferents trams de nivells de soroll ). Està penjat en la web del DTES.:
“Mapa Estratègic de Soroll Baix Llobregat I”. Aprovat al 2014, es correspon als
mesuraments que es van iniciar al 2012. Ara s’iniciarà la revisió que correspondrà al
període 2017-2022. Estan integrats conjuntament amb els dels altres ajuntaments
propers del Baix Llobregat, en l’anomenada: Aglomeració Baix Llobregat I, i per tant
és la Generalitat la que aprova aquest document. Es revisa cada cinc anys.
Pla d’Acció de Soroll: Aquests Plans recullen les mesures que cada Ajuntament
proposa en un termini fixat de cinc anys (revisió del Pla) per tal de reduir el soroll
ambiental (mitjançant inversions en mesures correctores, sensibilització ciutadana,
campanyes, mobilitat, etc). També estem integrats en l’Aglomeració Baix Llobregat I; i
igualment el document sencer l’aprova la Generalitat. Ara mateix estem en la revisió,
corresponent al Pla 2013-2018.
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Actualment, amb la Generalitat i els altres ajuntaments, es mantenen reunions i/o
contactes de coordinació dins de l’Aglomeració Baix Llobregat I, per a la revisió, tant
del Mapa Estratègic, com del Pla d’Acció de Soroll, segons l’exposat anteriorment.
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