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Aquest document recull totes les propostes de mesures i accions rebudes a través de:  
 
- Formulari en línia de propostes de línies d’actuació: propostes recollides a través d’aquest formulari 
que, per la seva concreció i detall, es van considerar que no eren pròpiament propostes relacionades 
amb les línies d’actuació, si no propostes de mesures o accions.  
- Formulari en línia de propostes de mesures: propostes recollides a través del formulari publicat amb 
aquesta finalitat del 15 d’abril al 16 de maig al web del procés. 
 - Correu electrònic: propostes rebudes un cop tancat el termini del formulari en línia. 
 
 
La majoria de propostes presentades tenen un caràcter molt tècnic, per a una millor comprensió s’han 
classificat per línies d’actuació segons el seu objectiu: 

 

Línia 1. Limitar els tècnics que poden realitzar sonometries. 

Línia 2. Regulació de fonts sonores singulars: música a l’aire lliure, quads, megafonia, activitats de festes 
majors, terrasses, animals de companyia, fil musical de locals comercials, campanes, patis d’escola, 
neteja de carrers, obres, operacions de manteniment, equips de climatització, ...  

Línia 3. Modificacions en la metodologia de mesurament i avaluació dels annexos de la Llei 16/2002  

Línia 4. Actualització de les normes internacionals citades al Decret 176/2009 

Línia 5. Modificació dels intervals horaris dia-vespre-nit que estableixen els diferents objectius de qualitat 
acústica 

Línia 6. Zonificació d’espais naturals i metodologia de mesurament . Valors límit d’una zona d’especial 
protecció de la contaminació acústica, ZEPQA. 

Línia 7. Més flexibilitat per incloure àrees en zones acústiques de règim especial, ZARE 

Línia 8. Valorar els efectes nocius del soroll 

Línia 9. Urbanisme: incompatibilitat d’usos, zones de transició... 

Línia 10. Millorar els mètodes de control per vehicles i establir valors límit. 

Línia 11. Metodologia per l’elaboració dels mapes de capacitat acústica, mapes estratègics de soroll, 
plans d’acció i zones de soroll d’infraestructures 

Línia 12. Incloure aïllaments mínims, aeri i impacte, en funció de la tipologia de les activitats 

Línia 13. Incloure límits al soroll emès per avions, avionetes, i similars 

Línia 14. Regular la necessitat de disposar d’un certificat d’aïllament en les noves construccions 

Línia 15. Revisió de les diferents zones de sensibilitat acústica 

Línia 16. Millora de les definicions de diferents conceptes inclosos a la normativa 

Línia 17. Incloure solucions per problemes de soroll supramunicipals 

Línia 18. Modificació del règim competencial: exclusivitat de l’administració local per la gestió i control de 
les activitats 

Línia 19. Incloure procediments d’avaluació per la mobilitat 

Línia 20. Preveure especificacions per municipis de poca població. Dotar-los de més recursos i adaptar-
ne les previsions 

 

 

També s’han rebut propostes que no són aportacions a les modificacions legislatives que es proposen. 
Es tracta d’exposicions de casos concrets de contaminació acústica, com ara el Circuit de Catalunya o 
una zona determinada de Canet de Mar. Aquestes aportacions, no han estat incloses en aquest 
document.  
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ANNEX: DADES DE LA PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS 

 

TIPOLOGIA DEL RETORN  

En aquest document es presenta un retorn per a cada una de les propostes de mesura o acció recollida 
en el procés. Al final de cada proposta s’indica si s’ha acceptat, s’ha acceptat parcialment o s’ha rebutjat 
en la redacció del Decret:  

 

 Acceptada: encaixa amb alguna de les mesures o accions de la Modificació dels Decrets, tot 
considerant que no sempre s’assumeix el compliment del nivell de detall aparegut a la descripció. 

 

 Acceptada parcialment:  

- S’accepta el concepte de la proposta i s’entén que el seu objectiu principal s’assolirà 
indirectament amb la realització d’altres accions, doncs, en bona part, es considera que ja 
està integrada en alguna de les mesures del Decret.  

- El redactat de la descripció no coincideix amb el sentit general de l’acció que es proposa. 

- Particularitza en excés la via de desenvolupament de la mateixa. 

 

 Rebutjada:  

- No és l’objecte del Decret 

- S’ha valorat no viable: tot i ser una proposta que està d’acord amb els objectius del Decret, el 
seu abast fa que no sigui viable executar-la.  

- Proposa el suport al desenvolupament d’un projecte concret d’una entitat   
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Línia d’actuació 1  

Limitar els tècnics que poden realitzar sonometries  
Necessitat de formació específica per realitzar sonometries 
 

 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ: Correu electrònic 

REALITZADA PER: Ajuntament Torroella de Montgrí 

DESCRIPCIÓ: 
Problemàtica pels Ajuntaments per la presentació de sonometries 
mal realitzades 

RETORN: Rebutjada  

VALORACIÓ 

L’article 27.2 de la Llei16/2002 ja estableix que l’actuació 
inspectora ha de ser exercida per la pròpia administració o per 
entitats autoritzades pel departament. El Decret 176/2009, 
desenvolupa els requisits que han de tenir aquestes entitats 

 

 

Línia d’actuació 2  

Regulació de fonts sonores singulars 
Música a l’aire lliure, quads, megafonia, activitats a l’aire lliure, festes majors, terrasses, animals de 
companyia, fils musicals de comerços, campanes, patis d’escoles, recollida escombraries, neteja de 
carrers, obres, operacions de manteniment, equips de climatització... 

 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ: Formulari en línia i correu electrònic 

REALITZADA PER: 
Ajuntament de Torroella de Montgrí, Ajuntament de Granollers, 
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Diputació de Tarragona, 
Anònim 

DESCRIPCIÓ: 
Regular diferents tipus de fonts sonores que per les seves 
especificitats no queden ben regulades en la normativa actual 

RETORN: Acceptada Parcialment 

VALORACIÓ 
Es creu necessari la regulació particular de la majoria de fonts 
indicades 
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Línia d’actuació 3  

Modificacions en la metodologia de mesurament i avaluació dels annexos de la 
Llei 16/2002  
Modificacions amb la posició de punts de mesurament, temps de mesurament, períodes d’avaluació, 
valoració del compliment, influència del soroll residual, correcció de coeficients, inclusió de valors 
màxims puntuals, incertesa... 

 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ: Formulari en línia i correu electrònic 

REALITZADA PER: 
Graustic, Anna Garcia, Ajuntament de Granollers, David 
Casabona, Anònim 

DESCRIPCIÓ: 
Modificacions en la metodologia de mesurament i avaluació dels 
annexos 3 i 4 de la Llei 16/2002 

RETORN: Acceptada Parcialment 

VALORACIÓ 
Es creu necessari la modificació de la majoria de paràmetres 
indicats en el procés de participació de participació 

 

 

Línia d’actuació 4  

Actualització de les normes internacionals citades al Decret 176/2009 
L’annex 8 de la Llei 16/2002 inclou diverses normes internacionals de les que hi ha versions posteriors 
aprovades . 

 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ: Correu electrònic 

REALITZADA PER: Graustic 

DESCRIPCIÓ: 
Actualitzar les normes internacionals utilitzades en la 
metodologia de mesurament i avaluació de la contaminació 
acústica 

RETORN: Acceptada  
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Línia d’actuació 5  

Modificació dels intervals horaris dia-vespre-nit que estableixen els diferents 
objectius de qualitat acústica  
 

 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ: Formulari en línia i correu electrònic 

REALITZADA PER: Graustic, Anna Garcia 

DESCRIPCIÓ: 
Modificació dels intervals horaris i els valors límit dels períodes 
vespre i nit 

RETORN: Rebutjada 

VALORACIÓ 
Els períodes d’avaluació es van realitzar seguint els criteris fixats 
per la Directiva 2002/49/CE i consensuats amb diversos agents 
implicats en l’avaluació de la contaminació acústica 

 

 

 

Línia d’actuació 6  

Zonificació d’espais naturals i metodologia de mesurament . Valors límit d’una 
zona d’especial protecció de la contaminació acústica, ZEPQA  
Incloure valors límit diferents per zones urbanes i no urbanes. Establir metodologia de mesurament per 
aquestes zones 

 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ: Correu electrònic 

REALITZADA PER: Graustic, Ajuntament de Granollers 

DESCRIPCIÓ: Regular els valors d’immissió sonora en espais naturals 

RETORN: Acceptada Parcialment 

VALORACIÓ 
Es creu necessari la regulació amb les limitacions que estableix 
la Llei 16/2002 

 

 

 

 



Modificació Decret 245/2005 i Decret 176/2009 

 

 

 7 

Línia d’actuació 7  

Regulació de les zones acústiques de règim especial, ZARE  
Flexibilitzar les condicions necessàries per declarar una zona ZARE en un municipi 

 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ: Correu electrònic 

REALITZADA PER: Graustic 

DESCRIPCIÓ: Regular les condicions per declarar una zona ZARE 

RETORN: Rebutjada 

VALORACIÓ 
Les condicions per la declaració de zones ZARE s’estableixen a 
la Llei 16/2002 i, per tant, no poden ser modificades per un decret 

 

 

 

Línia d’actuació 8  

Valorar els efectes nocius del soroll  
Incloure en la normativa la valorització dels efectes del soroll sobre la salut 

 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ: Formulari en línia  

REALITZADA PER: Anna García 

DESCRIPCIÓ: Incloure mètodes que valorin els efectes del soroll sobre la salut 

RETORN: Rebutjada 

VALORACIÓ 

Les metodologies emprades ja tenen en compte l’impacte del 
soroll sobre la salut seguint els criteris establerts per la Unió 
Europea. Els altres països europeus tenen metodologies molt 
similars a les establertes als annexes de la Llei 16/2002  
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Línia d’actuació 9  

Urbanisme: incompatibilitat d’usos, zones de transició... 
Establir quins usos poden ser compatibles o no entre ells 

 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ: Correu electrònic 

REALITZADA PER: Ajuntament de Granollers 

DESCRIPCIÓ: 
Incloure quins usos són incompatibles entre ells i determinar les 
amplituds de les zones de transició 

RETORN: Rebutjada 

VALORACIÓ 
La tipologia és tan diversa i àmplia que no és possible recollir-la 
en un Decret. Cada municipi pot regular-ho per ordenança 
segons les seves especificitats 

 

 

 

Línia d’actuació 10  

Millorar els mètodes de control per vehicles i establir valors límit  
Regular el soroll produït pels vehicles 

 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ: Formulari en línia i correu electrònic 

REALITZADA PER: Ajuntament de Granollers, Joan Gaya 

DESCRIPCIÓ: 
Establir diferents metodologies per mesurar el soroll produït per 
cotxes i motos i establer valors límit d’emissió 

RETORN: Acceptada Parcialment 

VALORACIÓ 
Es creu necessari la regulació amb les limitacions de la 
normativa sectorial 
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Línia d’actuació 11  

Metodologia per l’elaboració dels mapes de capacitat acústica, mapes 
estratègics de soroll, plans d’acció i zones de soroll d’infraestructures  
Revisió de les metodologies establertes. 

 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ: Formulari en línia  

REALITZADA PER: David Casabona, Anònim 

DESCRIPCIÓ: Revisió de les metodologies per elaborar mapes de soroll 

RETORN: Acceptada Parcialment 

VALORACIÓ 
Es creu necessari la millora en la seva regulació seguint els 
criteris de la normativa europea 

 

 

 

Línia d’actuació 12  

Aïllament aeri i impacte, en funció de la tipologia de les activitats  
Incloure valors mínim d’aïllament a les noves activitats 

 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ: Formulari en línia  

REALITZADA PER: Santiago Andrés, Anònim 

DESCRIPCIÓ: Establir valors límit d’aïllament a les activitats de nova instal·lació 

RETORN: Acceptada 
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Línia d’actuació 13  

Incloure límits al soroll emès per avions, avionetes, i similars  
 

 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ: Formulari en línia  

REALITZADA PER: Anònim 

DESCRIPCIÓ: 
Establir els nivells d’emissió que poden fer els avions, avionetes i 
similars 

RETORN: Rebutjada 

VALORACIÓ Aquesta regulació queda fora de l’àmbit del decret 

 

 

 

Línia d’actuació 14  

Certificat d’aïllament en noves construccions 
Regular la necessitat de disposar d’un certificat d’aïllament en les noves construccions 

 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ: Formulari en línia  

REALITZADA PER: David Casabona 

DESCRIPCIÓ: 
Regular el control sobre l’aïllament acústic que han de tenir les 
noves construccions 

RETORN: Acceptada 
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Línia d’actuació 15  

Zonificació acústica 
Revisió de les diferents zones de sensibilitat acústica. 

 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ: Formulari en línia  

REALITZADA PER: David Casabona 

DESCRIPCIÓ: Modificar les zones de sensibilitat acústica actuals 

RETORN: Acceptada Parcialment 

VALORACIÓ Es creu necessari millorar els criteris de zonificació 

 

 

 

Línia d’actuació 16  

Definicions incloses al Decret 176/2009 i a la Llei 16/2009 
Millora de les definicions de diferents conceptes inclosos a la normativa 

 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ: Formulari en línia  

REALITZADA PER: David Casabona 

DESCRIPCIÓ: 
Millora de les definicions de diferents conceptes inclosos a la 
normativa 

RETORN: Acceptada Parcialment 

VALORACIÓ 
Es creu necessària alguna modificació de les definicions incloses 
al Decret 176/2009, però no es poden modificar les de la Llei 
16/2002 
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Línia d’actuació 17  

Incloure solucions per problemes de soroll supramunicipals  
Regular  problemes de soroll supramunicipals 

 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ: Formulari en línia  

REALITZADA PER: Anònim 

DESCRIPCIÓ: 
Regular el procediment  quan la font de soroll i el receptor 
pertanyen a diferents municipis 

RETORN: Rebutjada 

VALORACIÓ L’article 49 del Decret 176/2009 ja estableix aquest procediment 

 

 

 

Línia d’actuació 18  

Modificació del règim competencial 
Eliminar l’exclusivitat de l’administració local per la gestió i control de les activitats 

 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ: Formulari en línia  

REALITZADA PER: Anna Garcia 

DESCRIPCIÓ: 
Eliminar l’exclusivitat de l’administració local per la gestió i control 
de les activitats 

RETORN: Rebutjada 

VALORACIÓ 
La Llei 7/1985 Reguladora de les bases Règim Local, de 2 d’abril 
atribueix les competències dels ens locals. Aquest àmbit queda 
fora de l’abast del decret. 
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Línia d’actuació 19  

Incloure procediments d’avaluació per la mobilitat  
Establir metodologia per avaluar els plans de mobilitat 

 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ: Correu electrònic 

REALITZADA PER: Ajuntament de Granollers 

DESCRIPCIÓ: Establir metodologia per avaluar els plans de mobilitat 

RETORN: Rebutjada 

VALORACIÓ 

Els plans de mobilitat es regeixen per la seva normativa sectorial 
i han d’incloure un estudi del seu impacte acústic. Pel que fa a la 
metodologia, s’ha de realitzar seguint l’establert a l’annex 2 de la 
Llei 16/2002. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha 
elaborat una eina, descarregable des de la pàgina web, per 
valorar la incidència acústica d’un pla de mobilitat. 

 

 

 

Línia d’actuació 20  

Preveure especificacions per municipis de poca població. Dotar-los de més 
recursos i adaptar-ne les previsions  

 

ESPAI DE PARTICIPACIÓ: Formulari en línia i correu electrònic 

REALITZADA PER: Diputació de Tarragona 

DESCRIPCIÓ: 
Incloure particularitats en la normativa per municipis de poca 
població 

RETORN: Rebutjada 

VALORACIÓ 
El control i avaluació de la contaminació acústica ha de ser igual 
a tot arreu. El Departament de Territori i Sostenibilitat ofereix 
assistència tècnica a tots els municipis que ho sol·liciten 
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ANNEX: DADES DE LA PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS 
 
A continuació s‘indiquen les dades generals de la participació en els diversos espais del procés de 
participació la modificació del Decret 245/2005 i Decret 176/2009. 
 
Entre els correus electrònics rebuts i el formulari en línia han participat 5 entitats pertanyents a grups 
d’interès registrats i 19 persones a títol particular. 
 
Del total de participacions, 8 han estat per correu electrònic i 16 a través del formulari en línia. 
 
La totalitat de propostes presentades s’han agrupat en 20 línies de treball diferents. D’aquestes, 3 han 
estat acceptades, 7 acceptades parcialment i 10 rebutjades.  
 

  


