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13 EVOLUCIÓ FUTURA 

13.1 Mètode de control basat en la distància de qualitat acústica 

L’establiment de la distància de qualitat com a paràmetre de control és un 
mètode que permet conèixer la situació acústica del territori. El següent pas és 
la seva modelització dins del territori.  

Per analitzar tota Catalunya es defineix un sistema mallat que cobreixi tota la 
superfície de manera que cada cel·la estigui perfectament identificada i 
caracteritzada amb la informació necessària per controlar el soroll.  

L’establiment de models de propagació del soroll facilita significativament el seu 
control i permet estimar la seva evolució en funció de com s’actua sobre els 
paràmetres. És important prendre mesures de contrast per comprovar que el 
model es continua ajustant a la realitat. 

13.2 Sensibilització 

El soroll ha esdevingut un dels problemes importants que, en major o menor 
grau, afecten a la societat actual. El tipus de vida de la població, amb mobilitat 
freqüent i continu augment del trànsit, fa que aquest contaminant s’estengui a 
un ritme considerable.  

Sensibilitzar i formar a la gent sobre aquest problema permet combatre les 
molèsties possibles que el soroll pot generar. 

Les campanyes de sensibilització dirigides als diferents sectors socials fetes 
periòdicament, són un dels mitjans més idonis. Aquestes campanyes es 
desenvolupen entorn al principi de que l’individu té el dret, per una banda, de 
gaudir del silenci del seu territori i, per l’altre, té l’obligació de respectar-lo en el 
territori de la resta de persones. El fet de compartir un espai amb els altres 
éssers no exclou que puguin gaudir d’aquest dret. 

A la nostra societat, però, promoure aquest principi, aconseguir que arribi a tots 
els sectors socials i el respectin no és feina fàcil. Cal formar al ciutadà en 
aquests temes perquè les disposicions legals es compleixin per convenciment 
de la necessitat d’actuar d’una manera més beneficiosa per tothom. En aquest 
sentit són útils les campanyes informatives adreçades als conductors dels 
vehicles per tal de que condueixin d’una manera més adequada per evitar el 
soroll. 

13.3 Marc estructural i normatives 

Si bé es considera que la contaminació acústica és principalment un problema 
de luxe dels països desenvolupats, no ens pot passar per alt que l’exposició és 
sovint superior degut a la manca de planificació acústica en les infraestructures 
de més de 10 anys, a la deficient planificació actual que sovint no integra el 
soroll com un vector que cal compatibilitzar i a la construcció d’edificis que no 
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contemplen la immissió de soroll com un vector de la pèrdua de qualitat dels 
habitatges. Els efectes del soroll i les seves conseqüències a llarg termini sobre 
la salut s’estan generalitzant. Per això, és essencial emprendre accions per 
limitar i controlar el soroll ambiental. Aquestes accions han d’estar recolzades 
per una avaluació científica acurada de les dades disponibles sobre els efectes 
del soroll, sobretot la relació dosis-efecte. Aquesta relació és la base del procés 
de avaluació i gestió de riscos. 

El planejament urbanístic futur ha de compatibilitzar els nous corredors per a 
les infraestructures lineals i viàries amb les activitats que s’hi desenvolupin en 
el seu entorn. Les concessions de llicències per activitats que comportin la 
generació de soroll que facin superar els objectius de qualitat d’aquests indrets 
agreugen la contaminació acústica ambiental dels àmbits urbans i periurbans. 

La previsió dels nivells sonors és essencial en l’estudi de l’alternativa retinguda 
pels projectes de noves infraestructures. Els nous projectes porten 
obligatòriament l’estudi d’impacte ambiental en el que s’aborda el problema del 
soroll que produirà la via en fase d’explotació sota premisses de disseny 
tolerants que compatibilitza el soroll adequadament d’acord amb la llei catalana 
i per tant desenvolupen correctament les mesures atenuants corresponents. 

La Unió Europea està disposada a lluitar contra la contaminació acústica. En la 
directiva 2002/49/CE parla de prevenir o reduir amb caràcter prioritari els 
efectes nocius del soroll ambiental. Es busca que cap persona estigui 
exposada a nivells perillosos per la salut i la qualitat de vida. 

La lluita de la contaminació acústica en les infraestructures d’acord amb la Unió 
Europea a partir d’ara es desenvoluparà mitjançant mapes estratègics de soroll, 
segons els models d’avaluació de cada país membre i es posarà a disposició 
de la població la informació sobre el soroll ambiental i els seus efectes, amb la 
finalitat d’adoptar plans d’acció a partir dels mapes realitzats per sanejar en la 
mesura del possible l’entorn acústic de les infraestructures i de les 
aglomeracions urbanes. 

Així un dels objectius prioritaris de la Directiva es establir les bases que 
permetin elaborar mesures arreu de la comunitat per reduir la immissió del 
soroll emès per les principals fonts, en particular els vehicles i les 
infraestructures. Amb aquest fi, la Comissió haurà de presentar al Parlament 
Europeu les propostes legislatives oportunes l’any 2006. 

Els objectius fonamentals del maneig del soroll són desenvolupar criteris per a 
deduir els nivells segurs d'exposició i promoure l'avaluació i control del soroll 
com part dels programes de salut ambiental. Aquestes metes bàsiques han de 
guiar les polítiques internacionals i nacionals per al maneig del soroll. L'Agenda 
21 de les Nacions Unides dóna suport els principis de maneig ambiental sobre 
els quals es poden basar les polítiques de govern, incloses les polítiques de 
maneig de sorolls: el principi de precaució, el principi “qui contamina paga" i el 
de prevenció de sorolls. En tots els casos, el soroll s’ha de reduir al nivell més 
baix possible en una situació donada. Si la salut pública està en risc s’han de 
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prendre mesures de protecció encara que no hagués evidència científica 
completa. 

A Catalunya, la pressió social de les persones afectades per una exposició 
excessiva de nivells sonors és cada dia més alta i això obliga a les 
administracions públiques a buscar solucions. 

La Directiva Europea ofereix la oportunitat idònia per dotar de major estructura i 
ordre el panorama normatiu sobre el soroll, elaborant marcs legals que 
continguin els fonaments per assentar el patrimoni normatiu en matèria de 
contaminació acústica, ja desenvolupat amb anticipació a l’Estat Espanyol per 
comunitats autònomes com la catalana i per ens locals. 

Així la normativa Catalana s’anticipa en el temps al futur Reglament de l’estat i 
defineix el concepte de zones de soroll o de servitud acústica, sectors del 
territori situats a l’entorn de les infraestructures de transport viari, assumeix 
l’aplicació dels índexs europeus acústics en la totalitat del territori respecte 
cada període de dia.  

Els valors límit, tant dels índexs d’immissió com dels índexs d'emissió acústica, 
de la normativa catalana llei 16/2002 alineats amb els dels països europeus 
seran valors sostres respecte als que pugui fixar el seu dia l’Estat. 

 




