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Sant Feliu de Llobregat

• Característiques:

• Capital de comarca Baix Llobregat.

• Ciutat de  44.830 habitants

• A 12 km de Barcelona.

• Seu del Bisbat  - Catedral de Sant Llorenç.





Situació acústica Sant Feliu Llob.
Mapa Capacitat acústica



Situació geogràfica Catedral





Mapa de capacitat acústica zona 
Catedral



Origen queixa

• Una sola queixa Veïnal.

• No situada en la proximitat immediata sinó en 
una segona corona  mes enllà del 115 metres 
de distància del campanar





Fonamentació de la queixa
• Especialment  el toc nocturn.

• Alta freqüència de tocs entre les 23h i les 00h. 53 tocs.

• Toc de quarts tota la nit.

• Repetició del toc horari.

• Suposava 552 tocs diaris, 201.000 tocs anuals.

• Es sol·licitava eliminar el toc nocturn  i adequar a 
normativa el toc de dia. 

• S'invocava afectació a la salut.



Conflicte de titularitats i 
responsabilitats

• 1ª discrepància entre institucions sobre la 
titularitat i la responsabilitat:

• Toc horari – toc civil.

• Tocs litúrgics.

- Campanes  propietat del bisbat.

- Rellotge propietat de l’Ajuntament.



Fonamentació normativa 

• LLEI 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte religiós.

• Reglament de la llei 16/2009 DECRET94/2010, de 20 de juliol.

• Exclou les campanes de les condicions de protecció acústica.

• Tot i així es va ponderar la col·lisió del dret a la intimitat i al 
descans i el dret de llibertat religiosa en la seva manifestació 
cultural del toc de campanes.



Abordatge tècnic

• L’Ajuntament va demanar suport al Servei per 
a la Prevenció de la Contaminació Acústica i 
Lluminosa, de la Direcció General de Qualitat 
Ambiental, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

• Es va efectuar un mesurament.



Característiques del mesurament 1

• IMMISIÓ EN AMBIENT EXTERIOR (ANNEX 3 – Llei 16/2002) 

• Fase de soroll residual mesurat quan no hi ha toc de campanes.

• Fase de soroll d’activitat quan toquen les campanes.



Característiques del mesurament 2

• Període d’avaluació  de 23 h. a 7h.

• Es va realitzat un mesurament en continu 
entre les 22:49h i les 0:17h. 



Característiques mesurament 3



Característiques mesurament 4



Característiques mesurament 5



Avaluació i compliment



1ª mesura correctora

• Eliminació de la repetició del toc nocturn.

Nova avaluació:

• El nou nivell d’avaluació era, LAr= 49,6 dB(A),

• No superava  - per tant complia normativa.

PERO AIXÒ NO VA SER SUFICIENT



FINALITZACIÓ  DEL CONFLICTE

• Acord polític: EN EL PLE DE L’AJUNTAMENT.

• ELIMINACIÓ  ENTRE LES  00 H. I LES 6:30

– TOCS HORARIS.

– REPETICIÓ DEL TOC HORARI.

– TOC DE QUARTS.

• Garantir el compliment normatiu de dia.



ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
SOROLL

• Article 9. Suspensió dels objectius de qualitat acú stica

• 1. L’Ajuntament, per causes degudament justificades, pot autoritzar 
la suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica 
aplicables a la totalitat o part d’una zona acústica, com és el cas de 
festes populars i amb arrelament cultural social i de promoció de la 
ciutat.

• Article 16,5

• Restarà suspens temporalment el compliment dels valors límits fixats en la 
present ordenança, el mapa de capacitat acústica i la legislació sobre 
protecció contra la contaminació acústica i la compatibilitat acústica, per 
motius de tradició cultural, singularitat arrelament interès social i/o 
promoció de la ciutat, les activitats de les següents festivitats: 
Carnestoltes, Festes de primavera i Fira de maig, Festes de Tardor, Revetlla 
de Sant Joan, la Castanyada i Cap d’any



ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
SOROLL

Article 16,5

• Restarà suspens temporalment el compliment dels valors 
límits fixats en la present ordenança, el mapa de capacitat 
acústica i la legislació sobre protecció contra la contaminació 
acústica i la compatibilitat acústica, per motius de tradició 
cultural, singularitat arrelament interès social i/o promoció de 
la ciutat, les activitats de les següents festivitats: Carnestoltes, 
Festes de primavera i Fira de maig, Festes de Tardor, Revetlla 
de Sant Joan, la Castanyada i Cap d’any.




