
Sessió de COCREACIÓ.  
 

Taula C6. Creació d’una oficina de 
control d’activitats sorolloses.  
 
MODERACIÓ. ISABEL ARNET.  
 
 

Problema / necessitat. 
La dispersió de fonts sorolloses que són presents al territori, així com la diversitat 
d’administracions (local, supramunicipal, estatal) que gestionen les fonts d’emissió més 
significatives (infraestructures) aporten un nivell extra de complexitat en la seva gestió, amb 
especial afecció a la ciutadania, que veu rebaixada la seva qualitat acústica amb relativa 
capacitat d’actuació al respecte. Es proposa la creació d’una oficina centralitzada de control 
d’activitats sorolloses com a possible eina de millora.  
 

Estratègia/producte/servei seleccionat. 
Títol. Oficina per donar servei a una zona d’oci que s’ha anat ampliant i que abraça 3 ciutats 
limítrofs entre elles i l’impacte acústic que en causa. 
 
Trets més destacats/conclusions:  
Creació d’una oficina especialitzada i per tant amb diferents perfils professionals centrats en: 

- Tècnics especialistes en la matèria atès que les qüestions tècniques són de gran 
rellevància i han de ser totalment integrades per aquesta oficina. 

- Personal coneixedor del municipi i de la problemàtica, ja que no es pot 
descontextualitzar cap problema de soroll del seu entorn. 

- Una persona amb un perfil de mediació � haurem de fer compatible el problema de 
soroll de l’activitat econòmica amb el problema personal de les persones que restin 
afectades. Per tant sovint s’haurà de trobat resolent les dues postures: per una 
banda aquells que diuen que qui viu prop de l’activitat ja sap a què s’atén, mentre 
que d’altre banda, la problemàtica és veu com quelcom més recent i actualment 
emparat per la legislació mediambiental.  

- Finalment també caldria una persona de control del planejament urbanístic, tan per la 
situació existent com per a previsions d’ampliació de la pròpia activitat. 

 
D’altra banda, hauria de ser una oficina que promogués els estudis d’impacte previs a la 
construcció de l’activitat o complementaris en el transcurs del seu funcionament, però no des 
d’un punt de vista protocol·lari o de acompliment d’expedient, sinó des d’un punt de vista 
ampli i amb exhaustiva participació de tots els agents implicats. 
Hauria també d’estar enfocada a la conscienciació, l’educació i el sentit comú, per que en la 
legislació actual no queden recollits tots els possibles problemes/solucions i en molts casos 
els grans problemes de soroll acaben desembocant en problemes personalitzats. 
L’oficina també hauria de disposar d’un bon gestor amb àmplia experiència en la temàtica, 
que pogués aportar una planificació de futur de forma global, fins i tot aportant projectes 
tecnològics que millorin el projecte de compatibilització de la infraestructura/activitat en 
qüestió. 
Finalment, es considera quelcom important la transparència en la informació. I dins d’aquest 
informació, es planteja difondre dades acústiques en temps real, així com informes resum 
d’evolució temporal dels progressos aconseguits per la pròpia oficina en quant a impacte 
acústic. 


