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Mapes estratègics

Obligacions normatives
MARC NORMATIU - fases
Directiva 2002/49/CE, sobre gestió ambiental del soroll
Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica i el reglament que es
desenvolupa, Decret 176/2009
5 anys

Mapes estratègics de soroll

Mapes estratègics de soroll

Fase 2 – 100.000 hab
Any 2012 - 2017

Fase 3 Actualitzant
Any 2017 - 2022

Plans d’acció

Plans d’acció

Fase 2 - 100.000 h
Any 2013 - 2018

Fase 3
Any 2018 - 2023

1 any
5 anys
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Procediment de generació de mapes de
superació si zones tranquil·les

Dades útils dels MES per
l’elaboració de PLANS
Nivells acústics existents segons trams de
carrers
Població assignada a cada tram de carrer
Receptors sensibles:
Ús sanitari: hospitals, residències i
centres de gent gran
Ús docent: qualsevol tipus de centre
educatiu (guarderies, col·legis, instituts...)

Obtenir informació gràfica dels trams o zones
on es superen uns determinats llindars de
soroll i on es situen receptors sensibles.
Eina per tal de definir prioritats en els plans
d’acció:
Millorar aquells punts en que els nivells
de soroll son elevats
Preservar les zones tranquil·les.
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Mapes estratègics

Informació del MES a la població
INFORMACIÓ A LA POBLACIÓ
Un dels objectius de la directiva 2002/49/CE i 2003/4/CE (accés del públic a la informació
mediambiental) és donar a conèixer la informació dels MES a la població.
http://sig.gencat.cat/visors/soroll.html
http://w20.bcn.cat/WebMapaAcustic/mapa_soroll.aspx
http://ca.sabadell.cat/MediAmbient/p/gestiosoroll_cat.asp
https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=22198&map_name=mapa_soroll&map_lon=420639.3
8716539&map_lat=4582672.0929908&map_zoom=7

http://www.bdv.cat/actualitzacio-mapa-estrategic-del-soroll
http://www.cornella.cat/ca/ContaminaAcustica2014.asp
http://www.esplugues.cat/ambits/temes/medi-ambient/mapa-de-capacitat-acustica

Però no tots els municipis informen a la seva ciutadania
sobre els MES i PLANS, municipis com Gavà, Hospitalet
de Llobregat o Santa Coloma de Gramenet, la informació
és absent o deficient.

4

PLANS
D’ACCIÓ A CATALUNYA
Deficiències
dels PA Fase 1
A partir dels PA elaborats de fase 1 i fase 2, es pot afirmar que:
Els responsables polítics no ho veuen com una prioritat i no hi dediquen esforços
i recursos.
La gestió del soroll, a nivell municipal, no es tracta de manera transversal,
implicant a altres departaments no directament vinculats amb la gestió del soroll.
No aprofitar les dades dels mapes estratègics, no realitzant un treball d’anàlisi,
per establir prioritats.
S’han incorporat pocs o cap indicadors de seguiment, per valorar la seva
eficiència / eficàcia.
No s’ha fet cap tipus de consulta /participació a la població.
Pressupostos mínims o nuls per accions directes sobre els soroll, moltes d’elles
són indirectes.
Els ajuntament no treballen amb pressupostos a cinc anys vista, i no es planifica
a llarg termini.
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Millores

Reptes dels PA – anàlisi de dades
PLANS D’ACCIÓ
Millorar el tractament de la informació
(més ús de la potència de càlcul i
tractament cartogràfic de les eines
SIG).
CRITERIS DE PRIORITZACIÓ

Incorporar les zones tranquil·les (la
seva delimitació i accions concretes
sobre aquestes zones).
Incorporar (quan es tracta
d’actualitzacions de plans, valorar el
grau de compliment del pla anterior)
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Millores

Reptes dels PA – mesures i accions
PLANS D’ACCIÓ
El Pla ha de contenir el conjunt de mesures
específiques pel quinquenni que s’aplica el pla, no
ha de ser generalista.
Treballar amb indicadors de seguiment (acústics i
no acústics). Valorar l’eficiència/eficàcia de les
mesures previstes.
Les mesures i accions
cal valorar-les
econòmicament i ha d’haver-hi un compromís per
part de l'ajuntament en l’execució del pla.

En les actualitzacions dels plans cal aportar informació
sobre el grau del compliment dels anterior plans i
justificar-ho.
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Millores

Reptes dels PA – comunicació i
PLANS D’ACCIÓ
participació
Treball més intens en equip (transversalitat) amb les diferents àrees
municipals, per ser el màxim d’eficient i efectiu, en totes aquelles accions que
es poden dur a terme. Crear grups de treball pel soroll transversals.

Millorar tant en la fase d’elaboració i d’aplicació del pla, la comunicació a la
població (incloure algun tipus de feedback). Millorar contingut webs !!

Plataformes com Govern Obert de l’Aj. de Barcelona
http://governobert.bcn.cat/ca/
Comissions de treball amb diferents sectors/àmbits de
la societat.
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Documentació

Cas particular – aglomeracions
PLANS D’ACCIÓ
supramunicipals
Catalunya disposa de
8 aglomeracions
supramunicipals. MES i PA a nivell d’aglomeració
supramunicipal. Tasques d’exposició pública i
aprovació per part de DTES.
Es realitzen tasques de coordinació entre municipis
així
com
tasques
d'homogeneïtzació
dels
documents. Les accions possibles es categoritzen
en cinc tipus: Regulació i compliment de la
normativa; Incentius econòmics i no econòmics;
Inversions; Actuacions estratègiques; Sensibilització
i conscienciació.

3.757.694 hab
50 % població de Catalunya

GIR
Lleida

VOCII

VOCI
Mataró

BLLI
Reus

TAR

BCNII
BCNI
BLLII

Cada una de les mesures es
desenvolupa en un tipus de fitxa
per facilitar la comprensió de la
informació.
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