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Antecedents

Adequació a la
normativa

Gestió
llicències

Organització i
gestió queixes.

REGULACIÓ
REGULACIÓ DEL
DEL SOROLL
SOROLL A
A BADALONA
BADALONA ABANS
ABANS DE
DE L’APROVACIÓ
L’APROVACIÓ DE
DE LA
LA LLEI
LLEI DEL
DEL SOROLL
SOROLL
II EL
EL SEU
SEU REGLAMENT.
REGLAMENT. Llei
Llei 16/2002
16/2002 II Decret
Decret 176/209
176/209 respectivament.
respectivament.
••
••

Ordenança
Ordenança de
de soroll
soroll ii vibracions
vibracions de
de Badalona
Badalona (1996).
(1996).
Ordenança
Ordenança de
de circulació:
circulació: soroll
soroll vehicles.
vehicles.

••
••

Ordenança
Ordenança de
de pública
pública concurrència:
concurrència: aïllament
aïllament mínim
mínim activitats.
activitats. Des
Des de
de 1993
1993 limita
limita emplaçament
emplaçament activitats.
activitats.
Ordenança
Ordenança de
de civisme:
civisme: soroll
soroll veïnatge.
veïnatge.

••

Ordenança
Ordenança d’ocupació
d’ocupació de
de la
la via
via pública:
pública: horaris
horaris

•• Transformació
Transformació Urbana,
Urbana, desaparició
desaparició de
de la
la industria
industria de
de l’interior
l’interior de
de la
la trama
trama urbana.
urbana.
•• Terciarització
Terciarització de
de les
les activitats
activitats productives.
productives.
•• Presència
Presència de
de 22 importants
importants vies
vies de
de comunicació
comunicació supramunicipals
supramunicipals travessant
travessant el
el centre
centre urbà
urbà (( C-31
C-31 ii B-20)
B-20)

SITUACIÓ
SITUACIÓ ACÚSTICA
ACÚSTICA
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Antecedents

Adequació a la
normativa

Gestió
llicències

Organització i
gestió queixes.

REGULACIÓ
REGULACIÓ DEL
DEL SOROLL
SOROLL A
A BADALONA
BADALONA DESPRÉS
DESPRÉS DE
DE L’APROVACIÓ
L’APROVACIÓ DE
DE LA
LA LLEI
LLEI DEL
DEL
SOROLL
SOROLL II EL
EL SEU
SEU REGLAMENT.
REGLAMENT. Llei
Llei 16/2002
16/2002 II Decret
Decret 176/209
176/209 respectivament.
respectivament.
••
••

Ordenança
Ordenança reguladora
reguladora del
del soroll
soroll ii vibracions
vibracions de
de Badalona.
Badalona. Aprovada
Aprovada el
el 29
29 de
de novembre
novembre de
de
2011
2011
Mapa
Mapa de
de Capacitat
Capacitat acústica.
acústica. Annex
Annex 11 de
de l’ordenança
l’ordenança de
de soroll
soroll ii vibracions
vibracions de
de Badalona.
Badalona.
Aprovada
Aprovada el29
el29 de
de novembre
novembre de
de 2011
2011

TOTA
TOTA LA
LA RESTA
RESTA DE
DE NORMATIVA
NORMATIVA RELACIONADA:
RELACIONADA:
•• Espectacles
Espectacles públics
públics ii recreatives,
recreatives, centres
centres de
de culte,
culte, codi
codi tècnic
tècnic de
de l’edificació
l’edificació (( DB-HR
DB-HR ),),
etc....
etc....
•• Ordenances
Ordenances municipal
municipal en
en diverses
diverses matèries.
matèries.
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Antecedents

Adequació a la
normativa

Gestió
llicències

Organització i
gestió queixes.

Article
Article 77 (decret
(decret 176/2009)
176/2009) –– Competències
Competències // obligacions
obligacions de
de l’Ajuntament:
l’Ajuntament:
1.
1. Inspeccionar,
Inspeccionar, controlar
controlar ii sancionar
sancionar en
en matèria
matèria de
de contaminació
contaminació acústica
acústica les
les activitats,
activitats,
incloses
incloses les
les derivades
derivades de
de les
les relacions
relacions de
de veïnat
veïnat ii les
les que
que impliquen
impliquen la
la utilització
utilització de
de
vehicles
vehicles de
de motor,
motor, ciclomotors
ciclomotors ii maquinària.
maquinària.
2.
2. Controlar
Controlar la
la contaminació
contaminació acústica
acústica de
de les
les vies
vies urbanes.
urbanes.
3.
3. Autoritzar
Autoritzar el
el treball
treball nocturn
nocturn ii la
la suspensió
suspensió provisional
provisional dels
dels objectius
objectius de
de qualitat
qualitat
acústica,
excepte
en
el
supòsit
previst
en
el
número
2
de
l’article
anterior.
acústica, excepte en el supòsit previst en el número 2 de l’article anterior.
4.
4. Elaborar
Elaborar ii aprovar
aprovar els
els mapes
mapes de
de capacitat
capacitat acústica.
acústica.
5.
5. Declarar
Declarar les
les zones
zones d’especial
d’especial protecció
protecció de
de la
la qualitat
qualitat acústica
acústica (ZEPQA)
(ZEPQA) en
en les
les àrees
àrees
incloses
incloses en
en sòl
sòl urbà
urbà ii urbanitzable.
urbanitzable.
6.
6. Declarar
Declarar les
les zones
zones acústiques
acústiques de
de règim
règim especial
especial (ZARE).
(ZARE).
7.
7. Divulgar
Divulgar els
els objectius
objectius de
de qualitat
qualitat acústica.
acústica.
8.
8. Elaborar
Elaborar ii aprovar
aprovar els
els mapes
mapes estratègics
estratègics de
de soroll
soroll d’àmbit
d’àmbit municipal.
municipal.
9.
9. Elaborar
Elaborar ii aprovar
aprovar els
els plans
plans d’acció
d’acció en
en matèria
matèria de
de contaminació
contaminació acústica
acústica d’àmbit
d’àmbit
municipal.
municipal.
10.
10. Elaborar
Elaborar els
els plans
plans específics
específics de
de mesures
mesures per
per minimitzar
minimitzar l’impacte
l’impacte acústic.
acústic.
11.
11. Comprovar
Comprovar que
que els
els projectes
projectes de
de noves
noves construccions
construccions dins
dins la
la zona
zona de
de soroll
soroll són
són
compatibles
amb
els
objectius
de
qualitat
acústica
que
els
siguin
d’aplicació.
compatibles amb els objectius de qualitat acústica que els siguin d’aplicació.
--------------12.
12. Aprovar
Aprovar una
una nova
nova ordenança
ordenança reguladora
reguladora de
de la
la contaminació
contaminació acústica
acústica que
que
s’adapti
s’adapti aa la
la nova
nova llei.
llei.
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Antecedents

Adequació a la
normativa

Gestió
llicències

Organització i
gestió queixes.

ACTORS
ACTORS EN
EN MATÈRIA
MATÈRIA DE
DE SOROLL
SOROLL

Llicències
Llicències obres
obres ii
activitats:
activitats:

•• Gestiona
Gestiona expedients
expedients d’atorgament
d’atorgament de
de
llicències
llicències d’activitats
d’activitats ii obres.
obres.

MEDI
MEDI AMBIENT
AMBIENT
•Coordinació
•Coordinació de
de la
la gestió
gestió
del
del Soroll.
Soroll.
•Adaptació
•Adaptació als
als
requeriments
requeriments normatius.
normatius.

Via
Via Pública.
Pública.

Disciplina
Disciplina
Urbanística.
Urbanística.

•• Gestiona
Gestiona expedients
expedients d’ocupació
d’ocupació de
de via
via
pública.
pública. Decret
Decret horaris
horaris terrasses.
terrasses.

•• Gestiona
Gestiona expedients
expedients de
de legalitat,
legalitat,
queixes,
queixes, requeriments
requeriments ii sancions.
sancions.

•Inspecció
•Inspecció ii
Mesuraments.
Mesuraments.
Guàrdia
Guàrdia Urbana.
Urbana.

•• Control
Control horaris,
horaris, atenció
atenció aa queixes,
queixes,
mediació
mediació en
en comportament
comportament ciutadà.
ciutadà.
•• Aixeca
Aixeca actes.
actes.
5

Antecedents

Adequació a la
normativa

Gestió
llicències

Organització i
gestió queixes.

MAPA
MAPA ESTRATÈGIC
ESTRATÈGIC DE
DE SOROLL.
SOROLL.
Badalona
Badalona forma
forma part
part de
de l’aglomeració
l’aglomeració Barcelonès
Barcelonès II.
II. El
El Primer
Primer mapa
mapa estratègic
estratègic va
va ser
ser aprovat
aprovat l’any
l’any 2009.
2009.
Durant
el
2012
és
preceptiu
realitzar
una
actualització
(cada
5
anys
des
de
aprovació
Llei
16/2002)
Durant el 2012 és preceptiu realitzar una actualització (cada 5 anys des de aprovació Llei 16/2002)

DOCUMENTS
DOCUMENTS QUE
QUE EL
EL CONFORMEN
CONFORMEN

TREBALLS
TREBALLS REALITZATS
REALITZATS

•• Mapa
Mapa de
de capacitat
capacitat acústica:
acústica:

Aprovat
Aprovat amb
amb la
la nova
nova ordenança
ordenança 2011.
2011.

•• Mapa
Mapa de
de soroll:
soroll:

Actualització
Actualització del
del mapa
mapa de
de 2005.
2005.

•• Mapa
Mapa de
de superació
superació de
de nivell:
nivell:

Generat
Generat novament
novament en
en base
base aa la
la nova
nova realitat
realitat
acústica
acústica de
de la
la ciutat.
ciutat.

•• Població
Població Exposada:
Exposada:

Georeferenciació
Georeferenciació dades
dades del
del padró....
padró....

•• Base
Base de
de dades:
dades:

Adaptació
Adaptació al
al les
les prescripcions
prescripcions fixades
fixades pel
pel
departament
departament de
de Medi
Medi Ambient.
Ambient.

PLA
PLA D’ACCIÓ
D’ACCIÓ
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Antecedents

Annex
Annex 1.
1. Mapa
Mapa de
de capacitat
capacitat
acústica.
acústica.
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)
(A1) Espais d’interès natural i altres
(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural
(A3) Habitatges situats al medi rural
(A4) Predomini del sòl d’ús residencial
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o
infraestructures de transport existents
(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)
(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús
industrial
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)
(C1) Usos recreatius i d’espectacles
(C2) Predomini de sòl d’ús industrial
(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals
d’infraestructures de transport o altres equipaments públics

Adequació a la
normativa

Gestió
llicències

Organització i
gestió queixes.

Antecedents

Adequació a la
normativa

Gestió
llicències

Organització i
gestió queixes.

ACTUALITZACIÓ
ACTUALITZACIÓ DEL
DEL MAPA
MAPA DE
DE SOROLL
SOROLL DE
DE 2005:
2005: 325
325 mesures
mesures puntuals
puntuals de
de 15
15 minuts
minuts ii 53
53
mesures
mesures de
de 24
24 hores.
hores. Realitzat
Realitzat per
per LEAM
LEAM

Fase
Fase I.I. Comprovació
Comprovació de
de la
la validesa
validesa del
del mapa
mapa vigent
vigent .. Mostreig
Mostreig de
de validació.
validació.

Fase
Fase II.
II. Actualització
Actualització del
del Mapa
Mapa de
de soroll:
soroll: 197
197 mesures
mesures de
de 15
15 minuts
minuts ii 12
12 mesures
mesures de
de 24
24 hores.
hores. Personal
Personal
propi
propi ii suport
suport DGQA
DGQA per
per les
les mesures
mesures de
de 24
24 hores.
hores.
Programa
Programa de
de mesures:
mesures:
-- Carrers
Carrers reurbanitzats
reurbanitzats durant
durant els
els darrers
darrers anys
anys (FEIL,
(FEIL, FEOS,..)
FEOS,..)
-- Carrers
Carrers afectats
afectats directament
directament oo indirectament
indirectament per:
per:
** Canvis
Canvis urbanístics
urbanístics
** Canvis
Canvis de
de mobilitat
mobilitat
** Implantació
Implantació de
de zones
zones 30
30
** Modificació
Modificació de
de xarxa
xarxa de
de bus
bus
-- Punts
Punts de
de control
control on
on no
no han
han hagut
hagut canvis
canvis aparents
aparents (PC)
(PC)
-- Punts
Punts no
no mesurats
mesurats amb
amb anterioritat
anterioritat (NOU)
(NOU) que
que presenten
presenten alguna
alguna característica
característica
especial:
especial:
-- Carrers
Carrers amb
amb incompliments
incompliments
-- Punts
Punts dubtosos
dubtosos del
del mapa
mapa del
del 2005
2005
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Antecedents

Adequació a la
normativa

Gestió
llicències

Organització i
gestió queixes.

SUPERACIÓ
SUPERACIÓ DE
DE NIVELLS
NIVELLS
MAPA
MAPA DE
DE SOROLL
SOROLL 2012
2012

MAPA
MAPA DE
DE CAPACITAT
CAPACITAT

MAPA
MAPA DE
DE SUPERACIONS.
SUPERACIONS.
Situacions
Situacions que
que han
han de
de
millorar.
millorar.
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Antecedents

Adequació a la
normativa

Gestió
llicències

Organització i
gestió queixes.

Càlcul
Càlcul de
de la
la població
població afectada.
afectada.

Georeferenciació
Georeferenciació padró
padró d'habitants.
d'habitants.
•16.269
•16.269 portals
portals habitats
habitats
•Resolució
•Resolució manual
manual de
de conflictes
conflictes

C:\Users\xmiquel\Desk top\ac_test.png

••

••

Assignació
Assignació dels
dels portals
portals als
als trams
trams de
de
soroll
soroll

Assignació
Assignació de
de la
la població
població aa l’interior
l’interior ii
exterior
exterior d’illa
d’illa en
en funció
funció de
de
qualificacions
qualificacions urbanístiques
urbanístiques ii barris.
barris.
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Antecedents

Adequació a la
normativa

Gestió
llicències

Organització i
gestió queixes.

Càlcul
Càlcul de
de la
la població
població afectada.
afectada.
Població exposada al soroll.

L den dB (A)
< 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
> 75

Habitants
58.686
65.349
64.307
23.202
5.364
237

% Habitants
27,0
30,1
29,6
10,7
2,5
0,1

Població exposada a nivells nocturs superiors a
l'establert

Superació L nit
> 0 a 3 dB
> 3 a 5 dB
> 5 a 8 dB
> 8 dB

Habitants
22.435
9.586
8.620
5.520

% respeta total
10,2
4,4
3,9
2,5

Antecedents

Adequació a la
normativa

Gestió
llicències

Organització i
gestió queixes.

Ordenança
Ordenança reguladora
reguladora del
del soroll
soroll ii vibracions
vibracions de
de Badalona.
Badalona. Intervenció
Intervenció administrativa
administrativa el
el soroll
soroll
d’activitats.
d’activitats.
••
1.
1.

Article
Article 21.
21. Classificació
Classificació de
de les
les activitats
activitats
Des
Des d’un
d’un punt
punt de
de vista
vista acústic,
acústic, els
els establiments
establiments ii les
les activitats
activitats es
es classificaran,
classificaran, d’acord
d’acord amb
amb el
el que
que estableix
estableix
l’Annex
l’Annex 12,
12, en
en funció
funció del
del nivell
nivell sonor
sonor màxim
màxim que
que puguin
puguin generar
generar dins
dins del
del recinte
recinte d’activitat.
d’activitat. A
A aquest
aquest efecte
efecte
s’inclouran
en
algun
dels
següents
grups:
s’inclouran en algun dels següents grups:
Grup
Grup I:I: nivell
nivell d’emissió
d’emissió entre
entre 95
95 ii 100
100 dB
dB (A).
(A).
Grup
Grup II:
II: nivell
nivell d’emissió
d’emissió entre
entre 90
90 ii 94
94 dB
dB (A).
(A).
Grup
Grup III:
III: nivell
nivell d’emissió
d’emissió entre
entre 85
85 ii 89
89 dB
dB (A).
(A).
Grup
IV:
nivell
d’emissió
inferior
o
igual
a
84
Grup IV: nivell d’emissió inferior o igual a 84 dB
dB (A).
(A).

Article
Article 20.
20. Estudi
Estudi d’impacte
d’impacte acústic
acústic
1.
1.

...Les
...Les noves
noves activitats
activitats susceptibles
susceptibles de
de generar
generar sorolls
sorolls i/o
i/o vibracions
vibracions incloses
incloses en
en els
els grups
grups I,I, IIII ii III
III ii les
les activitats
activitats
del
del grup
grup IV
IV que,
que, raonadament,
raonadament, l’Ajuntament
l’Ajuntament consideri
consideri d’especial
d’especial incidència
incidència acústica,
acústica, de
de l’Annex
l’Annex 12
12 d’aquesta
d’aquesta
Ordenança
Ordenança han
han d’adjuntar
d’adjuntar aa la
la sol·licitud
sol·licitud de
de l’autorització
l’autorització oo llicència
llicència oo comunicació
comunicació municipal,
municipal, un
un estudi
estudi d’impacte
d’impacte
acústic,
acústic, amb
amb memòria
memòria tècnica
tècnica ii plànols,
plànols, redactat
redactat d’acord
d’acord amb
amb les
les prescripcions
prescripcions que
que lili siguin
siguin objecte,
objecte, contingudes
contingudes
aa l’Annex
l’Annex 10.
10.

Article
Article 22.
22. Requeriments
Requeriments tècnics
tècnics per
per aa les
les activitats
activitats
4.
4.

Per
Per aa les
les activitats
activitats dels
dels grups
grups I,II,III
I,II,III ii IV
IV de
de restauració,
restauració, ii aquelles
aquelles aa les
les quals
quals l’Ajuntament
l’Ajuntament els
els hi
hi requereixi,
requereixi, als
als
controls
inicials
i/o
als
controls
periòdics
així
com
a
les
comunicacions,
caldrà
presentar
un
certificat
expedit
per
controls inicials i/o als controls periòdics així com a les comunicacions, caldrà presentar un certificat expedit per
una
una EAC........
EAC........
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Antecedents

Adequació a la
normativa

Gestió
llicències

Organització i
gestió queixes.

L’ordenança
L’ordenança regula
regula la
la intervenció
intervenció El
El soroll
soroll aa les
les Llicències.
Llicències.

Medi
Medi Ambient.
Ambient.

Revisió
Revisió dels
dels expedients
expedients d’atorgament
d’atorgament de
de Llicències
Llicències Ambientals,
Ambientals,
Recreatives,
Comunicacions
d’activitats
i
Llicències
Recreatives, Comunicacions d’activitats i Llicències d’Obres.
d’Obres.

Comprovació
Comprovació de
de l’estudi
l’estudi d’impacte
d’impacte acústic
acústic ii imposició
imposició de
de mesures
mesures
correctores:
correctores:
–– Aïllament
Aïllament acústic
acústic mínim
mínim per
per aa contigüitat
contigüitat amb
amb espais
espais sensibles
sensibles
conforme
als
criteris
de
l’annex
corresponent
(annex
8).
conforme als criteris de l’annex corresponent (annex 8).
–– Aïllament
Aïllament acústic
acústic mínim
mínim per
per aa façanes
façanes (grups
(grups II ii II)
II) conforme
conforme als
als
criteris
criteris de
de l’annex
l’annex corresponent
corresponent (annex
(annex 8).
8).
–– Per
Per aa les
les activitats
activitats recreatives
recreatives dels
dels Grups
Grups II ii II:
II: doble
doble porta
porta
homologada
i
limitador
enregistrador.
homologada i limitador enregistrador.
–– Indicació
Indicació explícita
explícita que
que només
només són
són objecte
objecte de
de llicència
llicència els
els focus
focus de
de
soroll
soroll esmentats
esmentats al
al projecte
projecte
–– Per
Per aa les
les activitats
activitats dels
dels grups
grups I,I, II,
II, III
III ii les
les de
de restauració
restauració del
del Grup
Grup
IV,
IV, obligatorietat
obligatorietat d’
d’ informe
informe de
de EAC
EAC de
de compliment
compliment d’aïllament
d’aïllament
acústic
acústic ii de
de mesures
mesures d’immissió
d’immissió interior
interior ii exterior
exterior i,i, si
si s’escau
s’escau
d’aïllament
al
soroll
d’impacte.
d’aïllament al soroll d’impacte.

Control
Control inicial:
inicial: Validació
Validació dels
dels informes
informes de
de l’EAC.
l’EAC.
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Adequació a la
normativa

Antecedents

Gestió
llicències

Organització i
gestió queixes.

GESTIÓ
GESTIÓ DE
DE QUEIXES
QUEIXES II DENÚNCIES.
DENÚNCIES.

Recepció
Recepció de
de
queixes
queixes oo
denúncies.
denúncies.

••
••
••

••
••
••

Disciplina
Disciplina
Urbanística.
Urbanística.

••

Acta
Acta Guàrdia
Guàrdia Urbana
Urbana
Instància
Instància per
per registre.
registre.
Servei
Servei d’atenció
d’atenció al
al ciutadà,
ciutadà, web,
web, etc
etc

Obertura
Obertura expedient
expedient
Comprovació
Comprovació legalitat
legalitat de
de l’activitat
l’activitat
Inspecció
Inspecció prèvia.
prèvia.

L’activitat
L’activitat s’ajusta
s’ajusta aa llicència
llicència

Medi
Medi Ambient.
Ambient.

••

••

L’activitat
L’activitat no
no s’ajusta
s’ajusta aa llicència.
llicència.

••

Expedient
Expedient d’ajust
d’ajust aa la
la legalitat
legalitat i/o
i/o sanció
sanció
en
funció
de
l’incompliment.
en funció de l’incompliment.

Inspecció
Inspecció ii Mesurament
Mesurament si
si s’escau.
s’escau.
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llicències
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normativa

Organització i
gestió queixes.

Queixes
Queixes gestionades
gestionades període
període 2012
2012 -- actualitat
actualitat

Disciplina
Disciplina
Urbanística.
Urbanística.

Medi
Medi Ambient.
Ambient.

Gestió
Gestió anual
anual de
de 390
390 expedients.
expedients.
Aproximadament
Aproximadament el
el 13
13 %
% tenen
tenen com
com aa
motiu
motiu principal
principal el
el soroll
soroll (50
(50 ud.)
ud.)

36
36 dels
dels expedients
expedients son
son derivats
derivats aa medi
medi
ambient
ambient per
per anàlisi,
anàlisi, inspecció
inspecció ii mesura
mesura
si
si s’escau.
s’escau.

Motius
Motius de
de queixa
queixa
••
••
••
••
••
••
••

14%

Bars
Bars // terrasses:
terrasses: 12
12
Aire
Aire condicionat/clima/compressors:
condicionat/clima/compressors: 10
10
Gimnàs
Gimnàs // ball
ball AAVV:
AAVV: 55
Estacions
Estacions transformadores:
transformadores: 44
Altres
Altres fonts
fonts mecàniques:
mecàniques: 22
Comportament:
Comportament: 22
Estacions
Estacions base
base de
de telefonia
telefonia mòbil:
mòbil: 11

11%

6%
6%
3%

28%
32%

BARS
GIMNÀS/BALLS
ALTRES FONTS
E.B. TELEFONIA

AIRE CONDICIONAT
ET's
COMPORTAMENT
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gestió queixes.

Queixes
Queixes gestionades
gestionades període
període 2012
2012 -- actualitat
actualitat
Actuacions
Actuacions realitzades
realitzades
16
16 Mesuraments.
Mesuraments. (9
(9 Soroll
Soroll aeri),
aeri), (7
(7 ambient
ambient interior)
interior)
33 Mediacions.
Mediacions.
55 Solucionat
Solucionat durant
durant el
el període
període de
de tràmit.
tràmit.
22 il·legalitats
il·legalitats respecte
respecte aa autorització.
autorització. Retorn
Retorn aa disciplina.
disciplina.
22 Comportament.
Comportament. Remès
Remès aa Guàrdia
Guàrdia Urbana.
Urbana.
22 Desestimades
Desestimades per
per impossibilitat
impossibilitat de
de contacte.
contacte.
22 A
A través
través de
de EAC.
EAC.
44 Pendents
Pendents actuacions.
actuacions.

Actuacions realitzades
Mesuraments. (16)

Mediacions (3)

11%
6%
6%

Resultat de les m esures

44%

Resoltes per la pròpia acitivitat
durant el període de tràmit (2
desestimades) (7)
Retornades a disciplina per inici
expedient de legalitat. (2)

6%
3

19%
Incompliment
Compliment

8%

Comportament dels clients o
horaris de tancament. Remès a
Guàrdia Urbana. (2)
Vehiculat a través de Control
inicial per EAC. (2)
Pendents actuacions. (4)
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Antecedents

Adequació a la
normativa

Gestió
llicències

Organització i
gestió queixes.

CONCLUSIONS.
CONCLUSIONS.

•• La
La gestió
gestió del
del soroll
soroll és
és complexa
complexa ii requereix
requereix d’una
d’una estreta
estreta
coordinació
coordinació entre
entre tots
tots els
els actors.
actors.
•• La
La seva
seva gestió
gestió implica
implica comptar
comptar amb
amb personal
personal amb
amb
formació
formació adequada
adequada ii amb
amb flexibilitat
flexibilitat horària.
horària.
•• Es
Es necessari
necessari comptar
comptar amb
amb equips
equips especialitzats
especialitzats per
per aa
realitzar
realitzar els
els mesuraments
mesuraments ii tractament
tractament de
de les
les dades.
dades.
•• El
El temps
temps necessari
necessari per
per resoldre
resoldre qualsevol
qualsevol problemàtica
problemàtica
és
és molt
molt dilatat
dilatat en
en el
el temps
temps ii sovint
sovint sobrepassa
sobrepassa els
els 66
mesos.
mesos. Aquests
Aquests terminis
terminis son
son percebuts
percebuts d’una
d’una manera
manera
molt
molt negativa
negativa per
per part
part dels
dels afectats.
afectats. El
El que
que comporta
comporta
situacions
situacions de
de tensió
tensió amb
amb els
els gestors
gestors municipals
municipals dels
dels
expedients.
expedients.
•• La
La reglamentació
reglamentació actual
actual té
té un
un caràcter
caràcter preventiu
preventiu ii per
per tant
tant
tendeix
tendeix aa donar
donar garanties
garanties per
per minimitzar
minimitzar les
les molèsties
molèsties cap
cap
al
al veïnatge.
veïnatge.
•• És
És necessari
necessari engegar
engegar campanyes
campanyes de
de conscienciació
conscienciació així
així
com
com serveis
serveis de
de mediació
mediació que
que facilitin
facilitin la
la resolució
resolució de
de
conflictes.
conflictes.
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MOLTES GRÀCIES
Jmontes@badalona.cat
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