
Accions del GT5 Índex accions

Redacció i aprovació de les ordenances reguladores del soroll2

Període d'execució: Acció continuada

En execució

Descripció:

Proporció de població exposada a nivells sonors L 
(den) (dia-tarda-nit) per sobre de 55 dB (A).

Estat d'execució/any: Prioritat:

Objectius relacionats: 

Alta

Oferir una gestió integrada cap a la sostenibilitat, 
basada en els principis preventius i d’acord amb 
l’Estratègia temàtica sobre medi ambient urbà de la 
UE.

Observacions:

Organisme responsable:

Ordenança: 3.000 €
Mapa de capacitat acústica: 25.000 €

Aprovació de l’ordenança i del mapa de capacitat. Objectiu mesurable:

Curt (< 2 anys)

Indicadors de seguiment relacionats:

Ajuntament de Granollers (Àrea Territorial) i Diputació 
de Barcelona

Valoració econòmica: 

Termini d'implantació:

D’acord amb el que disposa la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, cal elaborar una ordenança reguladora del soroll ambiental del municipi, que ha d’establir els 
mecanismes necessaris per tal mantenir o aconseguir els objectius de qualitat acústica de la ciutat. 
Aquests objectius han d'estar definits en un mapa de capacitat acústica aprovat per l’Ajuntament, i 
seran funció de la zonificació (zones de sensibilitat acústica) i/o dels usos existents i futurs del territori 
(residencial, industrial, docent...). 
 
El mapa de capacitat acústica ha de ser públic i caldrà revisar-lo periòdicament. El mapa d’objectius de 
qualitat acústica ha de servir per donar compliment al Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, i al 
Reial decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pels quals es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 
novembre, del soroll, i la Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del 
soroll ambiental. En allò no previst per aquestes normes, o en allò que no les contradigui se subjectarà 
a la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, que en l'article 9 
determina l’obligatorietat dels ajuntaments d’elaborar mapes de capacitat acústica. També s’elaborarà 
el mapa seguint les determinacions del Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els 
criteris per a l’elaboració de mapes de capacitat acústica.  
 
Per tal de complir amb la llei catalana 16/2002, que obligava els municipis de més de 5.000 habitants a 
elaborar mapes de soroll i de capacitat acústica i a aprovar ordenances reguladores en aquest àmbit, 
es va elaborar una ordenança tipus de soroll i mobilitat sostenible que s’hauria d’adaptar a la normativa 
vigent del municipi. L’ordenança tipus es pot trobar a 
http://www.diba.es/xarxasost/cat/OrdenancaSoroll.pdf  
 


