
 

 

Proposició del Grup Municipal d’ENTESA PER SABADELL al Ple municipal 
de 25 de febrer de 2008 a favor de la elaboració d’un Pla integral de 
protecció contra la contaminació acústica 

 

 
Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell 
 
 
EXPOSA QUE: 
 
1. La nostra ciutat, com altres municipis del nostre país, pateix les conseqüències de 

les diferents manifestacions de la contaminació acústica derivada de les múltiples 
activitats que generen sorolls i vibracions, com ara els emesos pel trànsit rodat, per les 
obres, per l’activitat econòmica i comercial, pels serveis, pel lleure, per les relacions de 
veïnatge, etc. 

2. El soroll i les vibracions són elements de la contaminació acústica susceptibles 
d’afectar, fins i tot de manera greu, la salut de les persones i la qualitat de vida diària 
dels ciutadans i ciutadanes. 

3. Sentències recents del Tribunal Suprem i del Tribunal Europeu de Drets Humans 
han dictaminat que la contaminació acústica a certs nivells constitueix una vulneració 
dels drets fonamentals a la intimitat i a gaudir d’un medi ambient saludable, 
reconeguts a la Constitució i a la Carta europea de Drets humans. 

4. Paral·lelament, en els darrers anys, ha augmentat la sensibilització ciutadana contra 
els sorolls que es generen a la ciutat i la seva existència és un dels elements negatius a 
l’hora de valorar la qualitat de vida d’una ciutat. 

5. L’ordenació general de la protecció contra els sorolls correspon a l’administració de 
l’Estat i a la Generalitat. Al mateix temps, l’administració competent per regular 
aquesta matèria en el àmbit municipal són els Ajuntaments. 

6. L’Ajuntament de Sabadell disposa d’una Ordenança municipal per vetllar per la 
qualitat sonora del medi urbà, aprovada pel Ple municipal de 20 de març de 1991, la 
qual, lògicament, no està adaptada a la normativa posteriorment aprovada. 

7. Per altra banda, la Llei 16/2002, d’11 d’octubre, aprovada pel Parlament de 
Catalunya constitueix, juntament amb la Directiva 2002/49/CE d’Avaluació i gestió del 
soroll ambiental aprovada per la Unió Europea i la Llei 37/2003, de 17 de novembre, 
del Soroll, l’instrument legislatiu amb què compta l’Administració local per lluitar contra 
la contaminació acústica. 

8. És voluntat d’aquest Consistori avançar en la millora de la qualitat ambiental de la 
ciutat i en la qualitat de vida i la salut de les persones. 



 

 

Per tot això  

 

PROPOSA 
 
Que l’Ajuntament elabori, al llarg de l’any 2008, un Pla integral de protecció contra la 
contaminació acústica, com a instrument bàsic definidor de la política municipal a seguir 
respecte del soroll urbà. Que defineixi els objectius de qualitat i les accions de prevenció, 
control, minoració i informació en relació a la contaminació acústica i que estableixi els 
mecanismes d’avaluació, normatius i de gestió per assolir-los. 
 
Aquest Pla hauria de contemplar les accions següents: 

- Finalitzar i aprovar el Mapa Estratègic de Soroll, un cop s’ha elaborat el Mapa acústic 
de Sabadell. 

- Confeccionar un estudi del coneixement de les causes i del nivell de molèstia 
ocasionada pel soroll als ciutadans i ciutadanes. 

- Actualitzar l’Ordenança municipal de regulació de sorolls i vibracions, adaptant-la a 
la nova legislació en matèria de protecció contra la contaminació acústica. 

- Elaborar un Pla d’acció, control i minoració de la contaminació acústica, que 
estableixi el disseny i la implantació de les mesures correctores i la confecció 
d’estratègies preventives, així com l’establiment de la prioritat de les actuacions. 

- Impulsar campanyes ciutadanes informatives i de sensibilització. 

- Crear una Taula interdisciplinària, que estableixi un treball transversal entre les 
diferents àrees, departaments i serveis municipals (Urbanisme, Medi ambient, 
Trànsit, Llicències, Activitats, Manteniments, Concessionàries, Policia Municipal, 
etc.) amb la finalitat de coordinar totes les accions municipals encaminades a la 
lluita contra la contaminació acústica. 

No obstant això, el Ple resoldrà 

 

 

 

Isidre Soler Clarena 

Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell 

 

Sabadell, a 20 de febrer de 2008 

 

Il·lm. Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de Sabadell 
 


