INTERVENCIÓ A L’ASSEMBLEA GENERAL DE LA XARXA
Representant de l’Ajuntament de Castellbisbal a concretar – En representació del Grup de
treball de Prevenció de la Contaminació Acústica

“En nom de l’Ajuntament de Castellbisbal, com un dels municipis membres del Grup
de treball de Prevenció de la Contaminació Acústica i membre també de la Comissió
permanent d’aquest Grup, volem agrair-vos - que en nom de la trentena llarga d’ens
locals que formem el Grup - ens doneu l’oportunitat de compartir alguns plantejaments.
D’entre les diverses activitats que hem estat fent en el Grup en els darrers mesos, i tal i
com ja us han explicat en la presentació de l’Informe de gestió 2013, hem estat
participant en el Grup d’estudi del món local per a la revisió del Decret de Soroll de la
Generalitat de Catalunya.
En aquest cas, des de l’Ajuntament de Castellbisbal hem participat en aquest Grup
d’estudi activament de forma directa, així com a través de la representació de la Xarxa
que també hi ha estat present.
Per part de la Generalitat de Catalunya s’ha posat de manifest la voluntat de modificar
el Decret 176/2009 de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els
annexos.
Des del món local ja fa temps que hem posat de manifest a la Generalitat la necessitat
d’ajustar alguns aspectes tècnics però també d’altres de més estratègics en vista de la
realitat que s’imposa dia rera dia. De fet la pròpia Diputació de Barcelona va elaborar
un document d’aspectes jurídics i tècnics a modificar que des del Grup de treball vam
analitzar i recolzar totalment.
Per part de la Generalitat s’han fet ja dues reunions amb els ens locals i s’han acordat
els temes que es treballarà per modificar, a l’espera d’una presentació d’un primer
esborrany passat setmana santa.
Estem satisfets que força demandes que s’han presentant per part dels municipis i a
través també de la Xarxa han escoltat escoltades i ben acollides.

En tot cas, volíem posar de manifest la preocupació per alguns aspectes de la
prevenció de la contaminació acústica que creiem sinó s’aborden en aquest canvi
normatiu cal que els ens locals parlem amb una sola veu per demanar es facin els
passos necessaris per fer-ho.
Es detecten una sèrie de problemàtiques i situacions relacionades amb el soroll que no
es troben ben resoltes actualment i no sembla que amb el proper canvi normatiu es
puguin abordar.
Fem referència per exemple a les queixes per soroll en patis d’interior d’illa o als patis
d’escola, i activitats extraescolars o en piscines a l’aire lliure.
Un altre àmbit on som conscients de la impossibilitat de fer conjuminar la normativa de
prevenció de la contaminació acústica amb el lleure i les tradicions culturals és en
moltes activitats tradicionals del cicle festiu, sobretot durant les festes majors.
Es va proposar una suspensió directa d’objectius de qualitat fins a 80-85 dB(A) en fins
a 9-10 dies/any per festes, però sembla que aquesta proposta tampoc pot prosperar.
Potser no és la millor solució, però en tot cas hem de treballar per tal de trobar
solucions tots plegats.
En tercer lloc, un altre activitat de la gestió municipal on es demostra la impossibilitat
d’assolir els nivells exigits per la normativa és en la recollida de residus municipals.
L’Estudi que hem desenvolupat en el Grup de treball durant l’any passat ha posat de
manifest que de 80 mesures realitzades en diversos municipis de la recollida nocturna
d’escombraries, en cap cas es compliria la normativa si s’instés una queixa per part
d’un ciutadà. Repeteixo: en cap ni una, amb diferents tecnologies i models de recollida
al carrer.
La pròpia Comissió de seguiment de la Xarxa va rebre informació sobre l’Estudi i ja va
manifestar la necessitat d’abordar seriosament la qüestió.
En l’elaboració de l’Estudi també ens vam reunir amb empreses del sector i tampoc hi
ha solucions tecnològiques com si fossin una vareta màgica.
En aquests aspectes, doncs, la Generalitat està treballant amb els seus serveis
jurídics, però probablement per abordar aquestes qüestions potser caldria una
modificació de la Llei del Soroll a través del Parlament de Catalunya.
Continuarem treballant i us continuarem informant de tot el procés.
Moltes gràcies

