
                     

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

Data: Dimecres 11 de maig de 2022 de 18h a 19h
Lloc: online  
Organitza: àrea de Participació Ciutadana
Àrea competent en la matèria: àrea d'Activitats

ORDRE DEL DIA:

 Benvinguda als assistents
 Accions realitzades per l’Ajuntament: presentació de l'informe de la sonometria

realitzada el mes de gener
 Accions realitzades pels integrants de la Taula
 Torn obert de paraules
 Comiat de la sessió

1. Benvinguda als assistents

S.T. Dona la benvinguda a la 9a sessió de la taula participativa de la comissió de
sorolls.  Resumeix la última visita a l’empresa ESCABLE, fa un parell  de setmanes,
amb l’E.M.,representant de la Plataforma i a la que no va poder assistir la representant
de veïns. La visita es va realitzar amb l’empresa en funcionament i apreciar el nivell de
soroll en aquesta situació. També es va sortir fora per detectar els diferents nivells de
soroll  en  funció  de  la  ubicació.  Es  va  visitar  el  magatzem i  van  poder  veure  els
silenciadors. Van parlar amb el responsable de manteniment, els va dir que no teninen
intenció  fer  cap  més  actuació  però  sí  que  hi  havia  la  intenció  de  canviar  una
maquinària (la que provoca més soroll) en breu, abans de l’estiu. 

E.M. Comenta que, posteriorment a la visita, va pensar que se’ls podria haver preguntat
si la tenen previst fer un tancat a la maquinària nova que instal·laran, com han fet amb
els altres compressors i maquinàries, ja que realment amorteix molt el soroll.

P.D. Pregunta si estan parlant només de ASCABLE

E.M. Afirma que només van anar a ASCABLE

S.T. Puntualitza que ASCABLE estan oberts a col·laborar. A BEFESA també se’ls va
proposar la visita però no es va obtenir resposta. En resposta a EM sobre el tancament
diu que es preguntarà.

E.M. Afegeix que no s’ha de descartar la pantalla d’arbres, encara que s’hagi dit que la
reducció seria mínima, seria a més, també una pantalla visual.

S.T. Indica que seria més una pantalla visual que per reduir soroll, tot i que alguna cosa
farà.



E.P. Confirma que la reducció del soroll seria mínima, ja que per aturar el soroll el que 
cal és un element dens, com per exemple un mur de formigó. Visualment sí que seria 
una millora

LL.G. Fa referència a un estudi que conclou que un bosc dens de 100m lineals d’arbrat 
redueix un impacte de fina a 8db, però calen aquests 100m lineals sense forats.

S.T Comenta que la proposta de plantar arbres mai s’ha descartat, però que s’ha de
ser conscients de que s’aconseguirà més un impacte visual que no pas de reducció de
soroll.

2.  Accions  realitzades  per  l’Ajuntament:  presentació  de  l’informe  de  la
sonometria realitzada el mes de gener

E.P.  Explica  els  resultats  de  la  última  sonometria,  realitzada  el  mes  de  gener.  El
procediment per realitzar-la va ser el mateix que les anteriors: a través d’un recurs
tècnic de la Diputació i la va realitzar el mateix tècnic. 
Es va aprofitar l’aturada de Befesa i es va instal·lar el sonòmetre durant una setmana
(del 7 al 14).  Es va mesurar durant el cap de setmana on Befesa estava aturada i
Ascable en producció, i també es va mesurar de dilluns a divendres amb totes dues
empreses en funcionament.  
Els  resultats  han  sortit idèntics  als  anteriors,  el  tècnic  de  la  Diputació  va  fer  5
avaluacions diferents, els resultats donen uns valors entre els 50 i 48 dB(A), estant al
límit. La mitjana és 50 dB(A).
Aquest cop la sonometria s’ha fet només a l’empresa Befesa.

LL.G.   Confirma  els  arguments  exposats  per  E.P.  i  afegeix  que  reiterar  més
mesuraments quan els que s’han fet donen el mateix límit no tindria sentit. Explica que
a l’informe ha  argumentat  que  si  es  vol  demanar  accés judicial  per  accedir  a  les
empreses, es pot fer, però que no veu gaire clar que es concedís amb els resultats de
la sonometria que s’han obtingut. Remarca que sempre parla a efectes administratius,
un altre cosa és a nivell particular.

S.C.  Està  d’acord  amb  que  els  arbres  no  redueixen  el  soroll,  però  explica  que
l’apantallament amb formigó és molt reductor, pregunta si es podria obligar tot i els
resultats obtinguts.
Afegeix que considera preocupant els resultats obtinguts, apunta que conviure amb
50db és preocupant per la salut i pregunta si els mesuraments s’han realitzat amb la
finestra oberta.

LL.G. respon que el sistema de mesurament és el que estableix el Decret 176 i aquest
marca el límit màxim 50 db nocturn amb finestra oberta, i està d’acord, a partir del 45
db ja és una agressió. Això és a efectes administratius: una administració pública s’ha
de regir per aquests paràmetres i no pot fer més. Una altre cosa és a efectes civils: el
particular afectat pot actuar en contra de l’altre particular que produeix el soroll, aquí si
es  demostre  que  els  50  db són  perjudicials,  el  jutge  sí  que  pot  ordenar  mesures
correctores.

E.P. respon al S.C. que el mesurament s’ha realitzat com marca el reglament, amb la
finestra oberta.



S.G. responent a S.C. en relació amb la possibilitat d’obligar a l’empresa a posar un
apantallament de formigó a façana, expressa que el fet que estiguin al límit fa que no
es pugui obligar. 

X. P. apunta que els darrers mesos s’han reduït les queixes veïnals, però que falta
veure què passarà a l’estiu. Pel que fa a l’apantallament amb mur de formigó apunta
que cal tenir en compte a nivell urbanístic què es pot fer i què no, perquè si el mur no
té una alçada mínima el  soroll  passarà per  dat.  En darrer  terme comenta que els
informes  conclouen  que  el  75%  del  soroll  prové  de  Befesa  i  que  les  mesures
correctores les ha aplicat Ascable.

E.P.  explica que el  percentatge que indica en X.P.  de soroll  que prové de Befesa
depèn del punt de mesurament. L’informe indicava aquest 75% només a un dels punts
de mesurament.

S.G.  explica  que  l’empresa  Befesa  va  contractar  un  estudi  sonomètric  ja  que  la
Generalitat els obliga a presentar-lo cada dos anys. Va enviar una còpia dels resultats
a l’Ajuntament. 

E.P. explica que Befesa va realitzar els mesuraments durant el mes de febrer des de la
mateixa Masia que ho va fer l’Ajuntament i va obtenir els mateixos resultats, 50db, per
límits d’immisió.

3. Accions realitzades pels integrants de la Taula

E.M.  des de la Plataforma Aturem la Contaminació van organitzar una xerrada a Can
Font,  sobre  els  efectes  de  la  contaminació  sobre  la  salut,  van  convidar  una
investigadora de l’I.S Global.  Es va explicar que la tendència a legislar  tot  això és
demanar baixar límits. Es valora la xerrada com molt positiva.

3. Torn obert de preguntes

S.C. Explica el debat realitzat al Parlament de Catalunya sobre la nova llei de residus,
obert a debatre per Ajuntaments i entitats. 

4. Accions realitzades pels integrants de la Taula

S.T:  explica que a partir d’aquest moment les accions seran de seguiment, sobretot de les 
empreses que estan tant al límit, perquè no el sobrepassin i continuar fent els controls que toquin
anualment. Continuaran les reunions amb aquestes empreses per saber quines accions faran 

E.P.: confirma les aportacions de S.T. de seguiment, control i vigilància, perquè compleixin la 
normativa i intentar millorar la situació de tothom.

M.V: afegeix que des de Participació, si tothom està d’acord, no es convocarà una altra reunió de
la Taula de Soroll fins que alguna de les parts vulgui aportar i compartir noves informacions per 
continuar evolucionant.

S.C.: s’acomiada donant les gràcies a l’Ajuntament de les Franqueses i a tot l’equip que està 
treballant en aquests temes, al Ll.G. principalment com a tècnic i responsable de tota la feina que
ha fet. Comenta que no hi ha molts Ajuntaments que treballin en aquestes taules i amb aquesta 
eficàcia i dona les gràcies. Veu bé que fins que no es tinguin noves informacions no es convoqui 
una nova reunió



M.V agraeix a S.C. les seves paraules i s’acomiada confirmant que quan es facin accions noves, 
es convocarà una nova reunió de la Taula de Soroll. 

S.T. dona les gràcies a tots per participar.


