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1.- Control de revisions

Revisió

Data

0

10-03-2017

Modificacions realitzades
Creació del document

Autor

Revisió

Ada Subirà

Joan Cardona

2.- Equip redactor
Aquest document ha estat elaborat per AV Enginyers juntament amb el Departament
de Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus.
A més, s’ha comptat amb la col·laboració de l’Institut Municipal d’Acció Ciutadana
(IMAC), la Guàrdia Urbana, l’Àrea de Via Pública i dels Serveis Tècnics d’Arquitectura i
Urbanisme de l’Ajuntament de Reus.
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3.- Introducció
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3.1.- Antecedents
En matèria de soroll, l’Ajuntament de Reus va aprovar, l’any 1999, l’Ordenança
Municipal de Reus reguladora del soroll i vibracions, mitjançant la qual es concreten
els instruments jurídics i tècnics necessaris perquè es pugui donar una resposta
adequada a les inquietuds dels ciutadans i ciutadanes vers la contaminació acústica.
A continuació, l’any 2007 va elaborar el mapa de capacitat acústica de Reus, en el
qual es fixen els objectius de qualitat acústica al territori.
Finalment, l’any 2009 va elaborar el “Mapa estratègic de soroll” de la ciutat de Reus, el
qual ha estat actualitzat l’any 2016.

3.2.- Objecte
La missió del pla d’acció és establir una estratègia a curt i mig termini per la millora de
la qualitat acústica a la ciutat de Reus. Per a això, es defineixen tres objectius
principals:
•

Reduir el nivell d’immissió en aquelles zones on actualment se superen els
objectius de qualitat acústica.

•

Mantenir, o reduir si és possible, els nivells d’immissió en aquelles zones on no
es presenten superacions dels objectius de qualitat acústica.

•

Protegir les zones tranquil·les del municipi, evitant així l’augment dels nivells
d’immissió sonora en aquestes zones.

Per l’assoliment dels objectius del present Pla d’Acció es considera primordial la
definició d’accions que siguin factibles per l’Ajuntament, amb la qual cosa

4.- Descripció del municipi
Reus és la capital de comarca del Baix Camp, i compta amb una població de més de
104.000 habitants.
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Confronta al nord amb els municipis de l’Aleixar, Castellvell del Camp, Almoster i la
Selva del Camp, a l’oest amb Riudoms i, al Tarragonès, amb Constantí a l'est, amb
Tarragona al sud-est, i amb Vila-seca al sud.

L’Aleixar

Castellvell
del Camp

Almoster

La Selva
del Camp

Constantí

Riudoms

Vila-seca

Figura .1. Vista del municipi de Reus i el seu entorn.

El 53 % de la superfície del terme municipal de Reus té ús de sòl no urbanístic, mentre
que el sòl d’ús residencial representa un 6 % i l’ús industrial un 3%.
A la Figura .2 es mostra un plànol dels usos del sòl de la ciutat de Reus.
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Figura .2. Plànol de qualificació de la ciutat de Reus.

4.1.- Fonts de soroll al municipi
Les principals fonts de soroll al municipi es classifiquen en els següents tipus:
•

Infraestructures

•

Activitats

A continuació es descriu cada una d’elles.
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Infraestructures

Les principals infraestructures que circulen properes a Reus són les següents:
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Infraestructures ferroviàries
Per la ciutat de Reus hi circulen les línies Tarragona – Reus – Lleida i Reus – Móra la
Nova – Aragó de Renfe, les quals circulen pel nord i pel nord-est de Reus,
respectivament.

Infraestructures viàries:
•

Carretera C-14: Consisteix en una ronda de circumval·lació de Reus, formant
part de la xarxa viària bàsica de Reus. La carretera C-14 uneix el Camp de
Tarragona amb la Seu d’Urgell i connecta el sud i l’est del municipi de Reus.

•

Carretera T-11: D’igual manera que la C-14, la T-11 també consisteix en una
ronda de circumval·lació de Reus i forma part de la xarxa bàsica del municipi.
La carretera T-11 uneix Tarragona, Reus, Falset i Móra d’Ebre i connecta el
sud i l’oest del municipi de Reus.

•

Xarxa local de Reus. El mapa estratègic de soroll mostra com gran part de la
població exposada a nivells d’immissió de soroll superiors al màxim permès es
troba ubicada en artèries principals del municipi, com l’Avinguda dels Països
Catalans, l’Avinguda de Sant Bernat Calbó o l’Avinguda del President Macià.

A la Figura .3 es mostra la xarxa de comunicacions de Reus.
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Figura .3. Xarxa de comunicacions de Reus. Font: Pla de Mobilitat Urbana de Reus.

Aeroport de Reus
L’aeroport de Reus és un aeroport destinat a donar servei a la part occidental de
Catalunya. L’aeroport de Reus s’ubica a uns 4 km de l’est de la ciutat de Reus. A la
Figura .4 es mostra la ubicació de l’aeroport.
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Aeroport de
Reus

Figura .4. Ubicació de l’aeroport de Reus.

4.1.2.-

Activitats

Les activitats que es desenvolupen al municipi i que poden afectar a l’ambient sonor
del mateix es poden dividir en tres grans grups, que són els que es defineixen a
continuació.

Activitats industrials
Reus compta amb quatre zones de sòl industrial:
•

Zona Agro-Reus

•

Zona Nord-Est

•

Zona Tecnoparc

•

Centre Integral de Mercaderies (CIM) del Camp
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Nord-Est

Tecnoparc

Agro-Reus

CIM

Figura .5. Ubicació de les zones industrials dins de la ciutat de Reus.

Activitats d’oci i restauració
Les activitats d’oci i restauració de Reus es refereix a totes aquelles activitats
econòmiques de Reus relacionades amb la restauració i l’hostaleria.

Festes culturals
A Reus s’organitzen diverses activitats i festes culturals. A la Taula .1 es mostra un
recull de les diferents activitats festives que se celebren a Reus.
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Activitat / Festa

Dates

Setmana Santa

Març – Abril

Sant Jordi
Festa de Corpus

23 abril
Primavera

Festa Major de Sant Pere
Fira de Sant Jaume

Juny
Juliol

Diada
Festes de Misericòrdia

11 de setembre
25 de setembre

Tots Sants

1 de novembre

Nadal
Sant Antoni

Desembre
17 de gener

Carnaval
La Vella Quaresma

Febrer
Març

Taula .1. Recull de les activitats festives a Reus.

4.2.- Queixes per soroll al municipi
Les queixes per soroll al municipi es gestionen des de diferents departaments, en
funció de l’origen del soroll.
L’Ajuntament disposa de la bústia ciutadana, consistent en una eina que, a través del
portal web de l’Ajuntament, el ciutadà pot enviar queixes, incidències i suggeriments a
l’Ajuntament, ja siguin relacionats amb el vector acústic o relacionats amb altres
vectors.
Durant l’any 2016, un 2,5 % de la totalitat de queixes rebudes estaven relacionades
amb el soroll.

5.- Context jurídic
5.1.- Àmbit europeu
A nivell europeu, la Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25
de juny de 2002, d’avaluació i gestió del soroll ambiental, recull una sèrie d’indicacions
que fan referència a la metodologia de realització de mapes estratègics de soroll, així
com la definició dels indicadors de soroll utilitzats per a la seva avaluació.
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5.2.- Àmbit nacional
A nivell estatal es va aprovar la Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido així com
el Real Decreto 1513/2005, de 16 de Diciembre, pel qual es desenvolupa la Ley del
Ruido pel que fa a l’avaluació i gestió del soroll ambiental.
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La Ley 37/2003 del Ruido defineix els objectius dels mapes estratègics de soroll així
com els índexs de soroll que s’hi representaran.
En el RD 1513/2005 es defineix l’àmbit d’aplicació de la legislació que regula el soroll
ambiental, aplicant-se al soroll ambiental al que estan exposats els éssers humans, en
particular, en zones urbanitzades, en parcs públics o d’altres zones tranquil·les d’una
aglomeració, en zones tranquil·les en camp obert, en les proximitats de centres
escolars, als voltants d’hospitals, i en d’altres edificis i llocs vulnerables al soroll.

5.3.- Àmbit autonòmic
El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar l’any 2002 la Llei 16/2002 de
Protecció contra la Contaminació Acústica. Més endavant, el 10 de novembre de 2009
s’aprova el Decret 176/2009, 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. A
l’Annex C. Gestió Ambiental del Soroll d’aquest Decret es defineixen els criteris
d’elaboració dels mapes estratègics de soroll.
Es defineix un mapa estratègic de soroll com la representació de les dades relatives a
algun dels aspectes següents:
a. Situació acústica existent, anterior o prevista expressada d’acord amb un índex
de soroll.
b. Superació d’un valor límit d’acord amb el mapa de capacitat acústica.
c. Nombre estimat de persones situades en una zona exposada al soroll.
d. Nombre estimat d’habitatges, escoles i hospitals en una zona determinada que
estan exposats a valors específics d’un índex de soroll.
Per determinar la situació acústica existent o la immissió de soroll, són d’aplicació els
índexs de soroll dia Ld, l’índex de soroll vespre Le, l’índex de soroll nit Ln, i l’índex de
soroll dia-vespre-nit Lden, definit a l’expressió (1)
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Ld
 Le 5 
 Ln 10
1 
10
10 
 8 *10
12 *10 10  4 *10
 (1)
24 


Enginyers Vibroacústics SL - c/ Carles Riba 8 baixos 3ª, 08173, St. Cugat del Vallès - Registre Mercantil Barcelona, Tom 42027, Foli 18, Full 399667 - CIF B64877434

on
Ld és el nivell sonor mitjà a llarg termini ponderat A, en l’interval comprès entre
les 7 h del matí i les 21 h del vespre, representatiu d’un any i definit en la
norma ISO 1996-1 i ISO 1996-2.
Le és el nivell sonor mitjà a llarg termini ponderat A, en l’interval comprès entre
les 21 h del vespre i les 23 h de la nit, representatiu d’un any i definit en la
norma ISO 1996-1 i ISO 1996-2.
Ln és el nivell sonor mitjà a llarg termini ponderat A, en l’interval comprès entre
les 23 h de la nit i les 7 h del matí, representatiu d’un any i definit en la
norma ISO 1996-1 i ISO 1996-2.
Els valors dels índexs es poden determinar mitjançant càlcul o mesurament.
Les superacions dels valors límit es determinen a partir de la comparació de la situació
acústica existent i els objectius de qualitat acústica establerts en el mapa de capacitat
acústica corresponent per a una zona determinada.
La Taula .2 recull els valors límit d’immissió sonora exterior establerts pel Decret
176/2009, en funció de la zona de sensibilitat acústica i dels usos de sòl. Els valors
d’aquesta taula s’incrementen en 5 dBA pel cas de zones urbanitzades existents i per
als usos A2, A3, A4, B2, C1 i C2.
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Valors límit d’immissió [dBA]
Ld (7h-21h)

Le (21h-23h)

Ln (23h-7h)

(A1) Espais d’interès natural i altres
(A2) Predomini de sòl d’ús sanitari, docent i cultural

55

55

45

(A3) Habitatges situats al medi rural
(A4) Predomini de sòl d’ús residencial

57
60

57
60

47
50

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb
activitats i/o infraestructures de transport existents

65

65

55

(B2) Predomini de sòl d’ús terciari diferent a C1
(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl

65

65

55

65

65

55

Zona de sensibilitat acústica Baixa, C
(C1) Usos recreatius i d’espectacles

68

68

58

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial

70

70

60

-

-

-
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Zona de sensibilitat acústica Alta, A

Zona de sensibilitat acústica Moderada, B

d’ús industrial

(C3)Àrees del territori afectades per sistemes
generals d’infraestructures de transport o altres
equipaments públics

Taula .2: Valors límit d’immissió en dBA segons les zones de sensibilitat acústica i usos del sòl.

5.4.- Àmbit municipal
A nivell municipal l’Ajuntament de Reus va aprovar l’any 1999 l’ordenança municipal
sobre el soroll i el mapa de capacitat acústica.
L’objecte de l’ordenança és regular, en l’àmbit de les competències municipals, les
normes i els criteris de bona qualitat acústica del medi, els nivells sonors i les
vibracions sonores produïts per les activitats i el veïnatge i igualment els produïts pel
trànsit a la via pública, com també prevenir i corregir la contaminació provocada pels
sorolls i les vibracions.
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Mapa estratègic de soroll
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L’any 2016 l’Ajuntament de Reus realitza l’actualització del mapa estratègic de soroll.
Per a aquesta, es parteix del mapa estratègic de soroll realitzat l’any 2010, el qual
s’actualitza mitjançant les mesures de soroll realitzades entre els anys 2014 i 2016.
El mapa estratègic de Reus mostra la situació acústica actual de Reus, en els períodes
diürn, vespertí i nocturn. A continuació, s’analitza la població exposada als diferents
nivells de soroll. A la Figura .6 i la Figura .7 es mostra el percentatge de població
exposada als diferents trams de nivell de soroll, pels períodes diürn i nocturn,
respectivament.
Tal i com es descriu al mapa estratègic de soroll de Reus, la principal font de soroll al
municipi és el soroll de trànsit.

Figura .6: Percentatge de població exposada als diferents nivells de soroll en període diürn.
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3.7 %

18.1 %

19.9 %
<45
45-49
50-54
55-59
60-64
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22.1 %

65-69
> 70

36.2 %

Figura .7: Percentatge de població exposada als diferents nivells de soroll en període nocturn.

5.4.2.-

Mapa de capacitat acústica

El mapa de capacitat acústica és l’eina mitjançant la qual l’Ajuntament de Reus regula
el soroll el municipi. En aquest es defineixen zones de sensibilitat acústica, segons l’ús
del sòl i la realitat acústica del municipi.
El municipi de Reus va aprovar el mapa de capacitat acústica l’any 2007.
Posteriorment, l’any 2014 els serveis tècnics de l’Ajuntament van realitzar una
proposta de mapa de capacitat acústica que l’adequava als nous criteris definits al
Decret 176/2009.
A la Figura .8 es mostra un extracte de la proposta de mapa de capacitat acústica de
Reus que l’adequa als criteris del Decret 176/2009.
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Figura .8. Extracte de la proposta de mapa de Capacitat Acústica de Reus.

6.- Estructura del pla d’acció
El pla d’acció de Reus està format per tres línies estratègiques que defineixen les
línies d’actuació previstes en el pla d’acció.
Cada una de les línies estratègiques conté una sèrie d’accions que s’han de realitzar.
A més, cada una de les accions pot tenir associades una sèrie de tasques
específiques a dur a terme. El descrit es pot veure al diagrama de la Figura .9.

Pla d’acció en matèria de contaminació acústica de Reus.
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Figura .9. Diagrama de l’estructura del Pla d’Acció.

De cada una de les accions definides es realitza una fitxa de seguiment, que serà la
que s’utilitzarà per fer el seguiment i l’avaluació de la implementació de l’acció definida.
Dins la fitxa de seguiment s’inclouen els següents paràmetres:
•

Línia d’actuació a la qual pertany

•

Nom de l’acció

•

Descripció de l’acció

•

Servei que promou l’acció

•

Prioritat de l’acció

•

Indicadors d’avaluació de l’acció

•

Tipus d’acció

•

Calendari d’actuació

•

Cost d’execució previst

El format de la fitxa de seguiment de les accions és el que es mostra a la Taula .3.
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Pla d’acció per la millora de la Qualitat Acústica
2013-2018

Línia estratègica
Acció:

Prioritat
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Tasques associades
•

Servei que promou l’acció

Indicadors:
•

Tipus d’acció:
Calendari d’actuació:

Cost previst:

Taula .3. Mostra de l’estructura de les fitxes de seguiment d’accions.

7.- Accions ja realitzades o en curs
Actualment al municipi de Reus ja s’han dut a terme algunes accions relacionades
amb la gestió del soroll al municipi. A continuació es recullen algunes de les accions:
•

Presentació d’estudi d’aïllament acústic per la llicència de nova activitat.

•

Elaboració del mapa estratègic de soroll, període 2012 - 2017.

•

Gestió de les queixes de soroll al municipi.

8.- Definició de les línies estratègiques
Tal i com s’ha comentat a l’apartat anterior, es defineixen tres línies d’actuació, de les
quals se’n desprenen les accions a dur a terme. Aquestes línies són les que es
defineixen a continuació:
•

A. Mobilitat

Pla d’acció en matèria de contaminació acústica de Reus.
Període 2013 - 2018
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B. Activitats d’oci

•

C. Actes i serveis públics
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A continuació es descriu, per les tres línies d’actuació definides, les accions que s’han
de dur a terme per tal d’assolir els objectius del present pla d’acció.

8.1.- Línia estratègica A. Mobilitat
La línia estratègica A és constituïda per aquelles accions relacionades amb la mobilitat
al municipi. Tal i com es mostra a l’apartat 5.4.1.-, la font de soroll que causa la major
part de les superacions a Reus és el trànsit, tant en el període diürn com en el nocturn.
És per aquest motiu que una de les línies d’actuació del pla d’acció de Reus està
enfocada a la millora de la qualitat acústica actuant sobre la mobilitat urbana.
En aquest sentit, es defineixen una sèrie d’accions que han de permetre una millora de
la qualitat acústica del municipi. Les accions corresponents a la Línia Estratègica A.
Mobilitat es presenten a la Taula .4.

A. Mobilitat
A1. Reducció de l’ús de transport privat motoritzat en les circulacions internes
A2. Adaptació de la infraestructura viària
Taula .4. Accions definides a la Línia Estratègica A. Mobilitat.

A continuació es descriuen cada una de les accions definides.
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Acció A1. Reducció de l’ús de transport motoritzat en les circulacions
internes

Per tal de reduir el nivell de soroll provocat pel trànsit de vehicles per l’interior de Reus
es considera primordial realitzar accions que redueixin l’ús del transport privat
motoritzat en les circulacions internes del municipi. En aquest sentit, el Pla de Mobilitat
Urbana (PMU) de la ciutat de Reus ja contempla accions que promouen l’ús del
transport no motoritzat i que, per tant, tenen l’efecte directe de la reducció de la
contaminació acústica. Actualment en aquest sentit s’estan aplicant les accions
definides al pla de mobilitat que impliquen una reducció del nivell d’immissió de soroll, i
que s’exposen a continuació.
•

Implementació del carril bici a la ciutat.
Actualment s’està treballant en l’increment dels quilòmetres de carril bici a la
ciutat. Durant l’any 2016, s’ha implementat el carril bici a l’Avinguda Bellissens i
a l’Avinguda Falset, aconseguint un total de més de 20 quilòmetres de carril bici
a Reus.
A més, s’està redactant el Pla Específic de la Bici, en el qual es definirà
l’ordenació de la implementació de la bici a Reus, i el qual ha de permetre
continuar amb la implementació del carril bici a la ciutat i ampliar-ne els
quilòmetres.

•

Campanyes de sensibilització per l’ús de vehicles elèctrics.
Organització de la fira Velèctric l’any 2016, mitjançant la qual es vol donar a
conèixer als ciutadans de Reus les possibilitats i els avenços tecnològics dels
vehicles elèctrics. El Juliol del 2017 es repetirà la fira.

•

Foment de l’ús de transport públic a la ciutat.
A Reus es fomenta l’ús de transport públic mitjançant diferents campanyes. A
continuació se n’exposen algunes d’elles:
o Creació de l’App Reus Transport, mitjançant la qual s’informa de les
parades de la xarxa urbana d’autobús de Reus.
o Compra anual de cartells electrònics de les parades de l’autobús, amb
els quals s’avisa en temps real de l’arribada de l’autobús a la parada.
o Servei a demanda, consistent en un servei d’autobús en zones de Reus
on hi ha poca demanada de transport públic, i per tant no hi ha servei
regular. Mitjançant els monòlits a demana, l’usuari sol·licita el
desviament de l’autobús de la seva ruta per la seva recollida.
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Acció A2. Adaptació de la infraestructura viària

La ciutat de Reus disposa del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de la ciutat. Les
principals línies estratègiques de Reus són augmentar la superfície i qualitat de la
xarxa viària dedicada als vianants i als ciclistes, promoure l’ús del transport públic o
disminuir la contaminació atmosfèrica causada pel trànsit. En aquest sentit, l’efecte
secundari d’aquestes línies estratègiques és la reducció del nivell d’immissió sonora en
els carrers, millorant la qualitat acústica del carrer, amb la qual cosa actualment ja
s’està treballant en aquest sentit.
A continuació es detallen les tasques en les que actualment s’està treballant, i que es
preveu que s’hi continuï treballant:
•

•

•
•

Creació de zones de circulació amb velocitat màxima de 30 km/h.
Actualment ja s’han creat dos cinturons de circulació de vehicles a velocitat de
30 km/h.
Eixamplament de voreres i creació de carrers de plataforma única.
L’eixamplament de les voreres i dels carrers de plataforma única comporten la
pacificació del trànsit i promocionen la mobilitat a peu envers altres modes de
transport. Recentment s’han dut a terme actuacions d’eixamplament de voreres a
diferents carrers de la ciutat, com el c. Tetuan, el c. Del Treball o la carretera de
Cambrils.
Desviació del trànsit intern del municipi cap als afores.
Ús de panells informatius per indicar l’estat de la circulació al centre de la ciutat,
evitant congestions en aquesta zona.

8.2.- Línia estratègica B. Activitats d’oci
La línia d’actuació B és la formada per aquelles accions relacionades amb les activitats
d’oci de la ciutat de Reus.
Es defineixen una sèrie d’accions amb l’objectiu de gestionar i millorar la qualitat
acústica al municipi, les quals es detallen a la Taula .5.
B. Activitats d’oci
B1. Protecció de les zones tranquil·les en quant a oci nocturn
B2. Establir com a obligatori l’ús dels limitadors en espectacles a l’aire lliure
Taula .5. Accions definides a la Línia Estratègica B. Activitats d’oci.
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A continuació es descriuen cada una de les accions definides.
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8.2.1.-

Acció B1. Protecció de les zones tranquil·les en quant a oci nocturn

Es considera necessari disposar al municipi de zones tranquil·les en quant a oci
nocturn. Per tal de dur a terme l’acció, cal definir aquelles zones que es consideren
zones tranquil·les i on, per tant, no s’hi contempla l’existència d’oci nocturn. Cal, per
això, tenir en compte les zones definides en el moment de concessió de llicències.
Per poder dur a terme l’acció definida, cal realitzar les tasques que es defineixen:
•
•
•

Establir els criteris de definició de les zones juntament amb les diferents àrees
implicades de l’Ajuntament.
Definir les zones tranquil·les en quant a oci nocturn al municipi.
Definir i impulsar mesures per tal de garantir la protecció de les zones
tranquil·les.

8.2.2.-

Acció B2. Establir com a obligatori l’ús de limitadors en espectacles a
l’aire lliure

Al municipi de Reus es duen a terme diferents actes festius i espectacles a l’aire lliure.
Sovint, aquests són motiu de queixa pels veïns que viuen a l’entorn. Per tal de reduir
l’impacte acústic que aquests reben es considera primordial l’ús de limitadors durant
esdeveniments festius a l’aire lliure. L’ús de limitadors també ha d’anar lligat a un
control in situ dels nivells sonors durant l’espectacle.
•
•
•

Modificació de l’ordenança de soroll i vibracions per incorporar l’obligatorietat de
l’ús de limitadors.
Definició dels esdeveniments que necessiten l’ús de limitador acústic
Informar a les diferents entitats de festes involucrades de l’obligatorietat de l’ús
de limitador acústic.
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8.3.- Línia estratègica C. Actes i serveis públics
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La realització d’actes públics, així com els serveis públics que es gestionen des de
l’Ajuntament i els seus edificis i equipaments, han de ser un model a seguir en quant a
gestió del soroll. En aquest sentit, es defineixen una sèrie d’accions amb l’objectiu de
gestionar i millorar la qualitat acústica al municipi, les quals es detallen a la Taula .6.

C. Actes i serveis públics
C1. Realitzar estudis d’impacte acústic d’espais on es realitzin actes a l’aire lliure
C2. Gestió de denúncies per soroll
C3. Elaboració del Mapa de Capacitat Acústica de Reus
C4. Realitzar l’actualització del mapa estratègic de soroll del municipi
C5. Actualització de l’ordenança de soroll i vibracions de Reus
C6. Elaboració de protocol de bones pràctiques per empreses instal·ladores
C7. Incorporació del vector acústic en la contractació del servei de recollida de brossa
Taula .6. Accions definides a la Línia Estratègica C. Actes i serveis públics.

8.3.1.-

C1. Realitzar estudis d’impacte acústics d’espais on es realitzin actes
a l’aire lliure

Tal i com s’ha comentat anteriorment, a Reus es realitzen diferents actes festius i
musicals a l’aire lliure que causen un impacte acústic important a l’entorn de la
ubicació d’aquests. La realització d’un estudi d’impacte acústic de les zones on se
celebrin els actes permet definir la millor ubicació dels altaveus, la seva direccionalitat i
altres aspectes que permeten la celebració de l’acte festiu minimitzant l’impacte
acústic que aquest genera sobre l’entorn.
Per l’assoliment de l’acció definida es proposa la següent tasca:
•

Disposar d’un estudi d’impacte acústic d’una ubicació on se celebrin actes
musicals a l’aire lliure en període nocturn.
L’estudi d’impacte ha d’informar dels nivells d’immissió acústica previstos a
l’entorn de l’activitat, la superació o no dels nivells previstos per la legislació
aplicable i l’estudi de les solucions que permetin minimitzar l’impacte acústic.
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C2. Gestió de denúncies per soroll
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Actualment la gestió de les queixes a l’Ajuntament es realitza des de diferents
departaments i àrees, en funció de quina és la font de soroll denunciada. La diversitat
de departaments que gestionen les denúncies fa difícil dur un control exhaustiu del
nombre de denúncies, l’evolució d’aquestes en el temps o el focus de soroll denunciat.
Es proposen les següents tasques per tal de gestionar les queixes de soroll a Reus de
forma més eficient:
•

Implantar un sistema de registre per departaments per unificar la gestió. El
sistema de registre ha de permetre dur el control dels paràmetres que es
detallen a continuació.

Nom
denunciant

•

8.3.3.-

Data
d’entrada

Adreça

Font

Horari

de

de

soroll

molèstia

Actuacions
anteriors

Observacions

Protocol de funcionament de registre de denúncies. Per tal que hi hagi els
mateixos criteris en el registre de les queixes per soroll, es redactarà un breu
protocol on es descrigui l’objectiu del registre, així com els criteris que se
seguiran en la seva elaboració per part de tots els departaments implicats.

C3. Elaboració del mapa de capacitat acústica de Reus

El mapa de capacitat acústica és la principal eina que disposa un Ajuntament per
gestionar el soroll al municipi, en especial el soroll provinent d’activitats. Actualment es
disposa d’una proposta de mapa de capacitat acústica, que va ser realitzada pels
serveis tècnics de l’Ajuntament juntament amb el suport tècnic de la Generalitat de
Catalunya. Cal, però, elaborar un mapa definitiu i aprovar-lo. En aquest sentit, cal dur a
terme les següents tasques:
•
•

Revisar la proposta de mapa de capacitat acústica i ajustar-la a la realitat actual
Aprovar el mapa de capacitat acústica de Reus
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C4. Realitzar l’actualització del mapa estratègic de soroll de Reus

El mapa estratègic de soroll és una eina que cal actualitzar cada 5 anys. En aquest
sentit, cal realitzar el mapa estratègic de soroll de Reus del període 2017 – 2022.
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8.3.5.-

C5. Actualització de l’ordenança de soroll i vibracions de Reus

L’execució de certes accions definides en el present document crea la necessitat de
modificar l’actual ordenança de soroll i vibracions de Reus perquè aquesta data de
l’any 1999 i no està actualitzada als criteris i metodologies actuals per a la correcta
gestió del soroll al municipi. Cal, doncs, estudiar quines són les accions que comporten
la modificació de l’ordenança i conseqüentment fer-ne l’actualització.

8.3.6.-

C6. Elaboració del protocol de bones pràctiques per empreses de
manteniment

Degut a la detecció de mancances constructives que afecten l’eficiència acústica en
les instal·lacions i tasques de manteniment de diversos espais i equipaments de
l’Ajuntament, es considera necessari definir una sèrie de criteris bàsics a seguir a
l’hora de realitzar tasques de manteniment i/o instal·lacions per tal d’evitar possibles
problemes o denúncies posteriorment. Es considera la redacció d’una guia per
empreses que realitzin tasques de manteniment de l’Ajuntament de Reus, per tal
d’establir una sèrie de criteris acústics a seguir.

8.3.7.-

Acció C7. Incorporació del vector acústic en la contractació del servei
de recollida de brossa

El servei de neteja d’un municipi constitueix un servei que sovint causa molèsties al
veïnatge pel soroll elevat que causen els vehicles de recollida durant les tasques de
neteja. Es recomana incorporar el vector acústic com a criteri a complir per les
empreses que optin a la contractació del servei de recollida de brossa.
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9.- Fitxes de seguiment
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A continuació es plantegen les fitxes de seguiment de cada una de les accions
proposades i definides anteriorment. Tal i com es detalla a l’apartat 6.-, les fitxes de
seguiment segueixen una estructura definida. L’estructura de cada una de les fitxes
contempla, per cada una de les accions, la definició dels següents camps:
•

Prioritat associada a l’acció: alta, moderada o baixa.

•

Tasques associades: Són aquelles tasques que es considera necessàries de
realitzar per tal de dur a terme l’acció.

•

Indicadors: Indicadors associats a l’acció, mitjançant els quals es farà el
seguiment de l’acció i la seva implantació.

•

Servei que promou l’acció: Servei de l’Ajuntament de Reus que fomenta l’acció.

•

Responsable del seguiment: Responsable de l’Ajuntament de Reus de realitzar el
seguiment de l’acció.

•

Antecedents de l’acció: Els antecedents de l’acció poden ser:
o Acció vigent
o Acció nova

•

Tipus d’acció: Les accions definides poden ser dels següents tipus:
o Regulació i compliment de la legislació
o Incentius
o Inversions
o Estratègiques
o Sensibilització i conscienciació

•

Cost previst: Pressupost que es preveu necessari per dur a terme l’acció.

•

Calendari d’actuació: Definició d’un calendari previst per la realització de l’acció.
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9.1.- Línia estratègica A. Mobilitat
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Pla d’acció per la millora de la Qualitat Acústica
2013-2018

Línia estratègica A. Mobilitat
Acció: A.1

Prioritat

Reducció de l’ús de transport privat motoritzat en les circulacions
internes.

Alta

Tasques associades
•

Implementació del carril bici a la ciutat.

•

Campanyes de sensibilització per l’ús de vehicles elèctrics.

•

Foment de l’ús de transport públic a la ciutat
Servei que promou l’acció

Indicadors:

• Longitud dels carrils bici
• Increment dels usuaris

•
de

vehicles

Àrea de Medi Ambient

Responsable del seguiment:

elèctrics

• Increment dels usuaris de transport públic

Àrea de Medi Ambient

Antecedents de l’acció:
Acció vigent

Tipus d’acció:
Inversions

Cost previst:

Calendari d’actuació:

A definir

2013- 2018
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Pla d’acció per la millora de la Qualitat Acústica
2013-2018

Línia estratègica A. Mobilitat
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Acció: A.2
Adaptació de la infraestructura viària

Prioritat
Alta

Tasques associades
•

Creació de zones de circulació amb velocitat màxima de 30 km/h.

•

Eixamplament de voreres i creació de carrers de plataforma única.

•

Desviació del trànsit intern del municipi cap als afores.

•

Ús de panells informatius per indicar l’estat de la circulació al centre de la ciutat, evitant
congestions en aquesta zona.

Indicadors:

• Nombre de carrers on s’ha eixamplat les
voreres

• Longitud de carrers amb velocitat 30 km/h.

Servei que promou l’acció

•

Via Pública - Mobilitat

Responsable del seguiment:
Via Pública - Mobilitat

Antecedents de l’acció:

Tipus d’acció:

Acció vigent

Inversions

Cost previst:

Calendari d’actuació:

A definir

2013- 2018
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9.2.- Línia estratègica B. Activitats d’oci
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Pla d’acció per la millora de la Qualitat Acústica
2013-2018

Línia estratègica B. Activitats d’oci
Acció: B.1

Prioritat

Protecció de les zones tranquil·les en quant a oci nocturn

Baixa

Tasques associades
•

Establir els criteris de definició de les zones juntament amb les diferents àrees
implicades de l’Ajuntament.

•

Definir les zones tranquil·les en quant a oci nocturn al municipi.

•

Definir i impulsar mesures per tal de garantir la protecció de les zones tranquil·les.

Indicadors:

• Nombre de zones tranquil·les definides

Servei que promou l’acció

•

Urbanisme

Responsable del seguiment:
Urbanisme
Antecedents de l’acció:

Tipus d’acció:

Nova

Estratègica

Cost previst:
Cost intern

Calendari d’actuació:
2S 2017

Pla d’acció en matèria de contaminació acústica de Reus.
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Pla d’acció per la millora de la Qualitat Acústica
2013-2018

Línia estratègica B. Activitats d’oci

Enginyers Vibroacústics SL - c/ Carles Riba 8 baixos 3ª, 08173, St. Cugat del Vallès - Registre Mercantil Barcelona, Tom 42027, Foli 18, Full 399667 - CIF B64877434

Acció: B.2
Establir com a obligatori l’ús dels limitadors en espectacles a

Prioritat
Alta

l’aire lliure
Tasques associades
• Modificació de l’ordenança de soroll i vibracions per incorporar l’obligatorietat de l’ús de
limitadors
• Definició dels esdeveniments que necessiten l’ús de limitador acústic
• Informar a les diferents entitats de festes involucrades de l’obligatorietat de l’ús de
limitadors.
Indicadors:

• Limitadors utilitzats vs esdeveniments
definits

Servei que promou l’acció

•

Àrea de Medi Ambient

Responsable del seguiment:
Àrea de Medi Ambient

Antecedents de l’acció:

Tipus d’acció:

Nova

Regulació i compliment de la legislació

Cost previst:
Cost intern

Calendari d’actuació:
2017

Pla d’acció en matèria de contaminació acústica de Reus.
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9.3.- Línia estratègica C. Actes i serveis públics
C. Actes i serveis públics
C1. Realitzar estudis d’impacte acústic d’espais on es realitzin actes a l’aire lliure
C2. Gestió de denúncies per soroll
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C3. Elaboració del Mapa de Capacitat Acústica de Reus
C4. Realitzar l’actualització del mapa estratègic de soroll.
C5. Actualització de l’ordenança de soroll i vibracions de Reus
C6. Elaboració de protocol de bones pràctiques per empreses instal·ladores
C7. Incorporació del vector acústic en la contractació del servei de recollida de brossa
Taula .7. Accions definides a la Línia Estratègica C. Actes i serveis públics.

Pla d’acció per la millora de la Qualitat Acústica
2013-2018

Línia estratègica C. Actes i serveis públics
Acció: C.1

Prioritat

Realitzar estudis d’impacte acústic d’espais on es realitzin actes
a l’aire lliure

Alta

Tasques associades
•

Disposar d’un estudi d’impacte acústic d’una ubicació on se celebrin actes musicals a
l’aire lliure en període nocturn.

Indicadors:

• Variació de les queixes rebudes per soroll
d’actes públics

Servei que promou l’acció

•

Àrea de Medi Ambient

Responsable del seguiment:
Àrea de Medi Ambient

Antecedents de l’acció:
Nova

Tipus d’acció:
Estratègica

Cost previst:

Calendari d’actuació:

8.000 €

2017

Pla d’acció en matèria de contaminació acústica de Reus.
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Pla d’acció per la millora de la Qualitat Acústica
2013-2018

Línia estratègica C. Actes i serveis públics
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Acció: C.2
Gestió de denúncies per soroll

Prioritat
Moderada

Tasques associades
• Implantar un sistema de registre per departaments per unificar la gestió
• Protocol de funcionament de registre de denúncies

Indicadors:

• Departaments que segueixen el protocol
de registre de denúncies

Servei que promou l’acció

•

Àrea de Medi Ambient

Responsable del seguiment:
Àrea de Medi Ambient

Antecedents de l’acció:
Nova

Tipus d’acció:
Estratègica

Cost previst:

Calendari d’actuació:

Cost intern

2017

Pla d’acció en matèria de contaminació acústica de Reus.
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Pla d’acció per la millora de la Qualitat Acústica
2013-2018

Línia estratègica C. Actes i serveis públics
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Acció: C.3
Elaboració del mapa de capacitat acústica de Reus

Prioritat
Alta

Tasques associades
•

Revisar la proposta de mapa de capacitat acústica i ajustar-la a la realitat actual

•

Aprovar el mapa de capacitat acústica de Reus

Indicadors:

• Mapa de capacitat acústica aprovat

Servei que promou l’acció

•

Àrea de Medi Ambient

Responsable del seguiment:

•

Àrea de Medi Ambient

Antecedents de l’acció:
Nova

Tipus d’acció:
Regulació i compliment de la legislació

Cost previst:

Calendari d’actuació:

2.500 €

1S 2017

Pla d’acció en matèria de contaminació acústica de Reus.
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Pla d’acció per la millora de la Qualitat Acústica
2013-2018

Línia estratègica C. Actes i serveis públics
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Acció: C.4
Realitzar l’actualització del mapa estratègic de soroll de Reus.

Prioritat
Alta

Tasques associades
• Realització del mapa estratègic de Reus. Període 2017 – 2022.

Indicadors:

• Mapa estratègic de soroll lliurat

Servei que promou l’acció

•

Àrea de Medi Ambient

Responsable del seguiment:

•

Àrea de Medi Ambient

Antecedents de l’acció:
Nova

Tipus d’acció:
Regulació i compliment de la legislació

Cost previst:

Calendari d’actuació:

12.000 €

2S 2017

Pla d’acció en matèria de contaminació acústica de Reus.
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Pla d’acció per la millora de la Qualitat Acústica
2013-2018

Línia estratègica C. Actes i serveis públics
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Acció: C.5
Actualització de l’ordenança de soroll i vibracions de Reus.

Prioritat
Alta

Tasques associades
•

Estudiar quines són les accions que comporten la modificació de l’ordenança de soroll.

•

Realitzar l’actualització de l’ordenança de sorolls i vibracions.

Indicadors:

• Ordenança de soroll i vibracions de Reus
aprovada

Servei que promou l’acció

•

Àrea de Medi Ambient

Responsable del seguiment:

•

Àrea de Medi Ambient

Antecedents de l’acció:
Nova

Tipus d’acció:
Regulació i compliment de la legislació

Cost previst:

Calendari d’actuació:

2.500 €

2S 2017

Pla d’acció en matèria de contaminació acústica de Reus.
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Pla d’acció per la millora de la Qualitat Acústica
2013-2018

Línia estratègica C. Actes i serveis públics
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Acció: C.6
Elaboració de protocol de bones pràctiques per empreses

Prioritat
Moderada

instal·ladores.
Tasques associades
•

Redacció del protocol de bones pràctiques.

Indicadors:

• Protocol elaborat

Servei que promou l’acció

•

Àrea de Medi Ambient

Responsable del seguiment:
Àrea de Medi Ambient
Antecedents de l’acció:

Tipus d’acció:

Nova

Regulació i compliment de la legislació

Cost previst:
2.000 €

Calendari d’actuació:
2018

Pla d’acció en matèria de contaminació acústica de Reus.
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Pla d’acció per la millora de la Qualitat Acústica
2013-2018

Línia estratègica C. Actes i serveis públics
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Acció: C.7
Incorporació del vector acústic en la contractació del servei de

Prioritat
Alta

recollida de brossa
Tasques associades
•

Incorporar el vector acústic a les prescripcions de les necessitats del servei de neteja.

Servei que promou l’acció

Indicadors:

• Evolució

de

les

queixes

associades al servei de neteja

de

soroll

•

Via Pública

Responsable del seguiment:
Servei de neteja i recollida

Antecedents de l’acció:

Tipus d’acció:

Nova

Regulació i compliment de la legislació

Cost previst:
Cost intern

Calendari d’actuació:
2017-2018

Pla d’acció en matèria de contaminació acústica de Reus.
Període 2013 - 2018

39 de 39
AJRE-162016-IN2

10.- Conclusions
En el present document es defineix un Pla d’Acció Acústic a curt i a mig termini per la
millora de la qualitat acústica a la ciutat de Reus. Aquest pla d’acció es basa en els
següents paràmetres:
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•
•
•

Identificació de les fonts de soroll, dividides en infraestructures i activitats
Consideració de les queixes per soroll al municipi
Estudi de les eines de planificació acústica existents actualment al municipi,
com són el Mapa Estratègic de Soroll i el Mapa de Capacitat Acústica, i dels
resultats que mostren aquestes eines, com per exemple la població exposada.

Aquest Pla d’Acció Acústic s’estructura en tres línies estratègiques que es divideixen,
cada una d’elles, en accions i tasques. Les tres línies estratègiques són:
•

Mobilitat

•

Activitats d’oci

•

Actes i Serveis públics

Per cada una d’aquestes línies estratègiques es defineixen unes accions que han de
permetre minimitzar el soroll corresponent a aquest vector, així com les tasques que
fan possible l’assoliment de les accions. Tota aquesta informació es mostra en forma
de fitxes per a una millor comprensió.

L’autora del projecte
Ada Subirà

St. Cugat del Vallès, a 16 de març de 2017

