
                     

TAULA  DE  TREBALL  PER  REDUIR  L’IMPACTE  DEL  SOROLL
PRODUÏT PER LES INDÚSTRIES DEL POLÍGON INDUSTRIAL PLA
DE LLERONA 

Data: Dimecres 1 de desembre de 2021 de 18h a 19h
Lloc: online  
Organitza: àrea de Participació Ciutadana
Àrea competent en la matèria: àrea d'Activitats

 

ORDRE DEL DIA:

� Benvinguda i validació de l’acta de la sessió anterior.
� Presentació de l’informe dels resultats de les sonometries.
� Accions realitzades pels integrants de la Taula des de l’última sessió
� Propers passos
� Torn obert de paraules
� Comiat de la sessió

1. Benvinguda i validació de l’acta de la sessió anterior

M.V. Dona la benvinguda a la 8a sessió de la taula par�cipa�va de la comissió de sorolls. Explica
que en aquest cas s’ha posposat la convocatòria un mes ja que s’estaven esperant a tenir tots
els resultats de les sonometries per tal que el tècnic de l’àrea i en L.G. els poguessin valorar i
avaluar. Comenta que seria convenient que s’expliqués quina metodologia per donar resposta
als diferents dubtes rebuts. 

2. Presentació de l’informe dels resultats de les sonometries.

S.T. Explica que la demora en aquesta 8a sessió ha estat degut a la voluntat d’esperar a tenir
tota la informació rela�va al mesurament realitzat: resultats de la sonometria realitzada per la
Diputació, resultats de la sonometria realitzada per l’ECA per poder mesurar  aquells  punts
assenyalats per les veïnes i veïns afectades, informe de l’assessor de la Taula i  advocat de
l’Associació  Catalana  Contra  la  Contaminació  Acús�ca  L.G.   També  s’ha  esperat  a  tenir
l’informe per part del l’assessor i advocat L.G.

E.P. Explica que es va mesurar de tres punts diferents, la diputació des de la Masia de Can Ro i
l’en�tat  de control  a  un habitatge del  Passatge del  Sui  i  a  Can Llart.  Destaca que els  dos
mesuraments s’han fet amb metodologies diferents: la diputació va fer 14 mesuraments de
llarga durada des de la masia entre finals de juliol i finals d’agost i l’en�tat de control va deixar
un  sonòmetre  entre  el  4  i  el  31  d’agost  en  un  punt  fix  i  alhora  va  fer  les  mesures
reglamentàries per límits d’immissió exterior i va fer el mesurament amb una ac�vitat encesa i
l’altra parada i alternant-les per a poder fer el control dels límits. 



Els resultats de l’en�tat de control (que mesuren els valors de la primera línia d’habitatges
davant del polígon) donen uns valors entre els 38 i 44 dB(A), estan una mica allunyats dels
límits, que són 50 dB(A). 

El mesurament realitzat per la Diputació s’ha fet a la masia de Can Ro,  molt més propera al
polígon i per tant els resultats han estat més elevats. La metodologia que va seguir la Diputació
per a fer els mesuraments va permetre fer quatre avaluacions diferents per Befesa i una per
Ascable. 

Es presenten els resultats de la sonometria realitzada per la Diputació. Pel que fa a Befesa els
resultats estan molt al límit (50 dB(A) en tres ocasions i 48 dB(A) en una altra); pel que fa a
Ascable,  es  queda  més  lluny,  43  dB(A),  està  una  mica  lluny  tot  i  corregint  per  baixes
freqüències i tonals els resultats (se li sumen 6 dB(A), que coincideix amb les correccions de
l’en�tat de control.

S’exposa la metodologia seguida per fer les sonometries i s’explica que no s’ha avisat a les
empreses de les dates, el que sí es demana són els programes de treball per a poder valorar
quan fer els mesuraments i a Ascable un dia es va demanar a finals d’agost si podien retardar
una  engegada  per  agafar  mesures.  La  Diputació  ha  realitzat  mesuraments  durant  14  dies
seguits i Axioma ha pres dades durant un mes sencer. Els mesuraments s’han realitzat durant
el mes d’agost perquè es necessitava la col·laboració de les empreses i només es va obtenir en
aquestes dates. 

Axioma va realitzar els mesuraments des de dos punts: passatge del Sui i Can Llart. Els resultats
han estat més baixos. En quant a la valoració d’Ascable van sor�r uns 43 dB(A) al Passatge del
Sui i a Can Llart 44 dB(A). Per part de Befesa van sor�r 40 dB(A) als Passatge del Sui i a Can Llart
38 dB(A). Axioma també penalitza a Ascable per baixes freqüències i tonals.

3. Propers passos

L.G. Explica que amb l’informe d’Axioma des del punt de vista legal no es pot fer res, ja que
queda molt per sota dels límits. Però els resultats que exposa l’informe de la Diputació dels
mesuraments realitzats a Befesa no estan ni per sobre ni per sota del límit, estan just al límit:
50 dB. Si es te en compte les circumstàncies en que es van realitzar el mesurament, al mes
d’agost, i que es tracta d’un mes en que les empreses estan reduint la seva ac�vitat, vol dir que
aquest 50 es poden superar, com a límit d’immissió, durant l’ac�vitat al llarg de l’any. Per
aquest  mo�u,  la  Diputació  proposa  que  es  faci  un  requeriment  per  adoptar  mesures
correctores per tal d’assegurar que mai se superi aquest límit. 

Fins  a  l’actualitat,  afirma  que  tots  els  requeriments  que  ha  vist  els  han  tombat  perquè
estrictament no supera els límits. Per aquest mo�u, recomana fer un mesurament controlat
fent tancar Ascable una o dues hores i poder mesurar Befesa i veure quant supera els límits
d’immissió, ja que si en època de baixa producció està al límit tot apunta que en una altra
època superarà els límits. Cal tenir en compte, però, que si Ascable s’hi nega, es pot demanar
com a Ajuntament l’entrada a una  propietat privada per part del Jutjat del Contenciós per a
fer-los  parar  obligatòriament  i  fer  el  mesurament  a  Befesa.  Durant  aquest  mesurament,  i
també  amb l’autorització  del  Contenciós,  es  podria  entrar  a  Befesa  i  iden�ficar  les  fonts
sonores que estan provocant aquests nivells. 

Destaca que aquest informe ha sigut més laboriós ja que ha costat més trobar l’argument
jurídic per demanar l’aturada d’Ascable.



M.V. Apunta que molta gent pot estar preocupada perquè si es demana a Ascable que parin,
aquests es comunicaran amb Befesa per tal d’informar-los del mesurament.

L.G.  Destaca  que  no,  perquè  quan  es  faci  el  mesurament  s’accedirà  a  Befesa  per  tal
d’iden�ficar les fonts sonores. Alhora hi ha antecedents de mesuraments.

M.V. Pregunta si  el  mesurament de l’agost ha seguit el procediment habitual i  no ha estat
irregular com moltes queixes i rumors recullen.

L.G. Desmenteix els rumors al·legant que es fa d’aquesta manera per tal de complir amb la
legalitat i per ser el màxim respectuós amb les ac�vitats, que no han volgut col·laborar. No
destaca cap �pus de problemà�ca amb els informes; pregunta per les crí�ques.

M.V. Contesta que d’una  banda  es  perquè que els  mesuraments  es  fessin  el  mes  d’agost
(època de baixa producció) i per l’altra que degut a que es demanes quins dies estarien tancats
per dur-los a terme.

L.G. Apunta que amb els mesuraments recollits i assolint la xifra de dB límit, no es pot garan�r
que no els  superin  en unes condicions diferents de producció  o altres  factors  ambientals.
Aquestes caracterís�ques permeten con�nuar amb el procés i els mesuraments, el fet d’estar
just en el límit beneficia en seguir el procediment.

4. Torn obert de paraules

È.M. Comenta que des de la Plataforma Aturem la Contaminació volien constatar que un cop
acabat el mes d’agost, el mes de setembre el soroll es va incrementar a totes dues empreses,
Befesa i Ascable. 

M.V. Contesta que aquesta condició es va comentar i recollir en la darrera trobada de la Taula i
els tècnics en van prendre nota de l’augment del soroll passat el mes d’agost, per aquest mo�u
es creu rellevant seguir amb el procés. Està recollit a l’acta de la darrera reunió.

X.S. Explica que en quant als mesuraments del gener duts a terme per la diputació, en L.G. els
va catalogar  com a nivells  alarmants  de contaminació  acús�ca respecte a  Befesa,  malgrat
complir  amb  els  nivells  d’objec�us  de  qualitat.  Quan  es  va  plantejar  la  nova  sonometria,
pregunta quina ha estat la diferència entre aquells mesuraments i els actuals del mes d’agost. 
D’altra banda, mostra conformitat amb entrar a la fàbrica per a poder observar quins aparells i
quina producció hi ha en el moment del mesurament. De fet, apunta que ja s‘hauria d’haver
fet a sonometries anteriors. Remarca que ja fa 9 mesos que la població ho està pa�nt i no les
empreses. 

L.G. Afirma que els resultats sí que s’han comparat, però que els procediments de mesura són
diferents i per tant s’han d’homogeneïtzar amb l’úl�ma mesura de l’agost, per aquest mo�u
s’ha de fer una mesura d’immissió parant Ascable, que és el que no es va fer al mes de febrer,
quan es van mesurar objec�us, fonamentalment.

X.S. Reafirma que els mesuraments del gener es van catalogar d’alarmants; la sonometria es fa
el mes d’agost, dates on fins i  tot el tècnic apunta que la producció és diferent. Pregunta si
s’han comparat.



L.G: Reitera que s’han d’homogeneïtzar els procediments de mesura, perquè al gener o febrer
es mesuren objec�us i a l’agost els límits d’immissió. Ara tenim la base per homogeneïtzar-ho
amb els límits d’immissió, que són més baixos. S’ha de fer la prova parant Ascable i mesurar
només Befesa.

X.S.  Destaca  que  el  tècnic  havia  apuntat  en  anteriors  sessions  que  aquest  mesurament
permetria comparar les dades amb els anteriors i així saber si havien augmentat els nivells o
no.

L.G: Amb aquestes dades queda clar que han baixat els nivells de producció. Ara el fil a seguir
és que tot i haver baixat, con�nuen estant a valors límit, per tant, s’ha de mesurar quan hi
hagin  nivells  de  producció  similars  als  del  mes  de  febrer,  quan  donaven  aquells  nivells
alarmants.

X.S: Pregunta si el fet d’aturar les empreses és en base a l’ordenança municipal.

L.G: Ho confirma i diu que també en base al decret. S’haurà de fer el mateix requeriment fet al
juny. Ara, encara que les empreses s’hi neguin, es té l’indici per a demanar-ho al tribunal del
contenciós per a que perme� l’entrada amb mossos, s’haurà de demanar l’entrada judicial.

S.T. Afegeix que des que es va començar amb la Taula es sabia que era un procés lent, però
s’ha  anat  seguint  les  passes  legals  que  l’assessor  legal  ha  anat  marcant.  S’han  fet  els
mesuraments  recomanats  en cada moment,  i  ara  es  disposa de tota la  documentació  per
poder  accedir  a  l’empresa,  però  és  important  seguir  bé  el  procés  perquè  �ngui  validesa.
Aquests úl�ms mesuraments són una senyal d’alarma i s’ha d’estar alerta a quan puguin estar
superant els nivells.

S.C. Comenta que encara que s’es�gui dins els límits, molta gent apunta que des de casa seva
el soroll és horrorós; pregunta on es fan aquests mesuraments perquè el soroll no és el mateix
davant l’empresa que a uns quants metres. 

L.G. Remarca que per una banda no estan dins el límit, sinó que estan just al mateix límit. En
segon lloc,  els 50 dB es mesuren des de fora del  domicili  o des de dins amb les finestres
obertes. A nivell administra�u és una cosa i des del punt de vista de l’administració pública, si
no supera el límit, que no vol dir que es�gui en el mateix límit i que hi hagin indicis per sospitar
que ho pugui superar (com és el cas), l’administració no pot fer res, fins i tot seria delicte de
prevaricació.  A efectes civils, diu, és una altra cosa, cadascú a Ltol individual pot demandar,
però és diMcil. Si no se superen els límits, amb el codi civil català, és complicat.

S.C. Mostra els seu desacord amb la darrera afirmació; destaca que és complicat però que hi
ha sentències  civils  que van en una altra  línia.  Si  el  soroll  des  de dins  és  de 50 dB,  a  les
terrasses poden ser superiors.

L.G. Diu que d’acord, però que la via actual és l’administra�va i que no els pot assessorar en el
camí civil, ja que és un tema que s’hauria d’estudiar.

S.C. Pregunta si hi ha algun habitatge que es�gui a l’interior en el mateix límit.

L.G. Contesta que la masia de just davant del polígon hi està i al passatge del Sui són més de 40
però no arriba als 50 dB.



M.V. Remarca que 50 dB a una casa és molt molestós, i no es pot fer vida normal, per aquest
mo�u se seguirà insis�nt, però aquesta base es necessitava.

X.P. Pregunta si de la mateixa manera que es demana la col·laboració amb les empreses per a
que parin la producció per a avaluar l’altra, si es podria demanar que engeguessin la producció
al màxim per a poder fer els mesuraments llavors. També destaca que aquests resultats els
permeten seguir actuant amb Befesa, però en el cas d’Ascable no és així tot i que a la darrera
reunió  es  va  dir  que  el  soroll  d’Ascable  havia  augmentat  molt  degut  a  uns  ven�ladors  i
compressors a l’exterior (que s’engeguen els mesos de més calor); pregunta si hi ha alguna
escletxa per seguir actuant. 

D’altra banda, apunta que s’està als límits, per tant, pregunta si hi ha alguna possibilitat per a
poder reduir els límits per no demorar-ho més.

L.G. Comenta que fins que no hi hagi una prova que superi el límit administra�u no es podrà
fer res. I respecte al temps, remarca que és un procés diMcil, com ja se sabia.

S.T.  Respecte  als  sorolls  d’Ascable,  apunta  que  l’empresa  és  prou col·laboradora.  Diu que
encara que no es vegin amb l'obligació de reduir els sorolls, perquè no superen els límits, s’està
parlant conLnuament amb ells per intentar millorar-ho. Van tapar els generadors amb una
xapa, però el resultat va ser pitjor. Explica que seguirà amb les converses perquè la voluntat és
aturar aquest soroll i estan oberts a buscar una solució. En breus es retrobaran amb l’empresa
i quan hi hagin solucions es comunicarà.

E.P. Contestant al X.P. respecte modificar els límits, diu que és complicat perquè al mapa de
capacitat acús�ca hi ha unes pautes a seguir per a estar unificat, per tant és molt rígid i deixa
poc  marge.  S’ha  de  poder  jus�ficar  molt  bé  per  a  variar  els  límits  d’una  zona,  però  és
complicat, apunta que es pot mirar.

T.A. Mostra fort rebuig per la situació, diu que fa molt temps que no es pot dormir ni viure
amb tranquil·litat; parla de la llarga durada del procés i la incomprensió dels resultats degut al
fort soroll. Pregunta al Lluís si en el cas que se superés el límit el procediment seria més ràpid.

L.G. Contesta nega�vament, diu que únicament s’estalviarien una prova. El problema principal
pel soroll és que a la nit treballen alhora ambdues empreses.

Es.P. Pregunta si podrien tenir els informes per a fer la valoració.

M.V. Informa que a l’acta s’inclourà l’informe.

X.S. Pregunta si es farà sonometria d’Ascable.

M.V. Diu que en principi es farà sonometria de Befesa.

E.P. Comenta que en L.G. diu de parar el procés de producció d’Ascable perquè és més senzill
que parar el de Befesa.

X.S. Repeteix que el soroll que feia Ascable a l’agost no té res a veure amb l’actual. Per aquest
mo�u pregunta quan es repe�rà la sonometria d’Ascable.

E.P. Diu que ho hauran d’estudiar, perquè amb els resultats de l’agost, la situació amb Ascable
és complicada, a diferència de Befesa; però es buscarà la manera.



X.S. Comenta que la fotografia de l’agost no es correspon amb el soroll actual. Pregunta quina
caducitat tenen aquestes sonometries.

M.V. Planteja que s'estudiïn els resultats de les sonometries i en conjunt busquin solucions.
Amb  els  resultats  actuals  s’ha  de  seguir  amb  Befesa.  D’altra  banda,  si  en  comú  es  creu
necessari tornar a avaluar Ascable es farà.

S.T. Apunta que s’ha de seguir la legalitat. S’estudiarà si legalment es  pot fer i en comú es
considera tornar a avaluar Ascable.

P.D. Pregunta si es té localitzat un soroll molt fort que cada dia es repeteix de 2:00 a 2:30 de la
ma�nada.

M.V. Diu que hi ha localitzats diferents sorolls en diversos horaris. Si alguna vegada s’hi troba
recomana que en faci una gravació i així el podran iden�ficar millor.

X.P. Comenta el mapa dels límits sonors, destaca que no parlava de modificar-lo, sinó d’ajustar
els límits legalment.

E.P. Contesta que el mapa va lligat a la zona on s’especifica el �pus de zona amb els límits que
poden assolir en cada franja horària.

X.P. Pregunta si l’ajuntament té potestat per modificar-ho.

E.P. Especifica que poden modificar el mapa però no les limitacions de la zona. Però hi ha uns
criteris que s’han de seguir a l’hora de valorar quina zona és, s’hauria d’estudiar.

X.P. Respecte la masia de Can Ro diu que hi ha diferents elements a tenir en compte, d’una
banda que és una zona entre-mitja entre zona urbana i zona industrial, d’altra banda està el
tema del trànsit i per úl�m també cal tenir en compte el fet que és una masia catalogada.

E.P. Explica que ho veu complicat però que té sen�t el que comenta, es podria estudiar.

X.P. Destaca el problema de noves fonts sonores passats els mesuraments del mes d’agost a
Ascable, per tant creu rellevant seguir amb els mesuraments i la via actual de col·laboració.

S.T. Comenta els acords amb Ascable del cobriment dels compressors tot i el poc èxit i que
miraran si posen pantalles o ho cobreixen amb un altre material.. Ara hi ha una altre reunió i
l’objec�u és reduir al màxim aquest soroll i per part de l’empresa també hi ha voluntat de
col·laborar. Tot el que es comen� a la reunió es traslladarà a la Taula. 

X.S. Pregunta si algun veí pot assis�r a la reunió amb Ascable.

S.T. Diu que per ella no hi hauria cap problema, però que faran la consulta a l’empresa ja que
la reunió és allà.

M.V. Apunta en acta que es demanarà la possibilitat d’assistència a la reunió d’un parell de
representants de grans col·lec�us. D’altra banda diu tenir en compte les noves fonts sonores
apuntades pel X.P. per estudiar-les.



5. Accions realitzades pels integrants de la taula des de l’ul!ma sessió

È.M. Apunta que hi  ha gent organitzant-se però que el  seu col·lec�u de moment faran un
comunicat de premsa i passaran a avaluar bé els resultats de les sonometries. D’altra banda vol
insis�r amb la possibilitat de tenir sensors davant del polígon, que tot i saber que no tenen
valor legal, permetran saber els valors al llarg de l’any i veure quan hi ha puntes.

M.V. L’àrea d’Ac�vitats ho valorarà i es �ndrà en compte.

Es.P. Comenta que estaven esperant l’informe.

S.C. Proposa demanar a la Generalitat un  mesurador con�nu portà�l. Diu que ell pot fer la
consulta.

M.V. Comenta  que  faran  la  consulta  i  que  ell  des  de  la  seva  en�tat  la  faci  també i  així
contrasten respostes.

O.N. Pregunta a través del xat si es farà alguna reunió per tractar el tema de la qualitat de
l’aire. Se li respon a través de correu que es cons�tuirà una Taula per tractar aquest tema.

6. Comiat de la sessió

M.V. Conclou la reunió dient que s’intentarà fer la propera reunió al gener. Qualsevol dubte
comenta que el poden fer arribar a través de correu electrònic. Agraeix l’assistència a tothom,
es con�nuarà en contacte i encoratja a seguir treballant. 


