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TES acull els principals experts europeus en 
contaminació acústica 

 
• La xarxa europea de referència en soroll està treba llant per 

desenvolupar un model de càlcul de previsió de nive lls d’impactes 
acústics 

• També estudia mecanismes i criteris de control per fer un 
seguiment del nivell d’implantació dels plans d’acc ió contra el 
soroll 

• La Generalitat reclama a la Comissió Europea que ma rqui fites 
assolibles de reducció dels percentatges de poblaci ó sotmesa a 
determinats nivells de soroll, tenint en compte la realitat i les 
característiques de cada regió 

 
 
La directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran, ha obert aquest 
matí a Barcelona la trobada anual dels centres nacionals europeus de 
referència en soroll - EIONET NATIONAL REFERENCE CENTRES FOR 
NOISE- que col·laboren amb l’Agència Europea de Medi Ambient (EEA). En 
aquestes trobades, els diferents representants que cada estat membre designa 
per participar en l’EEA en matèria de contaminació acústica es reuneixen i 
debaten temes relacionats amb el soroll. 
 

 
 
Durant la seva intervenció, Farran ha lloat la Directiva europea sobre avaluació 
i gestió del soroll ambiental dient que “és un encert en quant a filosofia i 
objectius, introduint la necessitat d’avaluar la qualitat acústica lligada a la 
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població exposada a determinats nivells de soroll i l’obligació de planificar les 
accions a emprendre per a la millora de la qualitat a  anys vista, única manera 
possible d’afrontar problemàtiques complexes”. No obstant, ha volgut posar 
sobre la taula les dificultats que es troben les administracions a l’hora 
d’implantar-la, i per això ha demanat als representants de la Comissió Europea 
que es marquin fites concretes i temporalitzades. En aquest sentit, els ha 
suggerit que marquin una fita de reducció anual del percentatge de població 
sotmesa a determinats nivells de soroll, tenint en compte la realitat i les 
característiques de cada regió. Per la seva banda, els representants de la 
Comissió Europea han admès que ja estan treballant en la revisió de la 
Directiva. 
 
Durant la trobada de la xarxa EIONET d’aquests dies, els tècnics en 
contaminació acústica tractaran, entre d’altres temes, el desenvolupament d’un 
model de càlcul de nivells en què treballen perquè sigui una referència per tots 
els estats membres i l’utilitzin en l’elaboració dels mapes estratègics de soroll. 
Els representants de la Comissió Europea han anunciat que, a partir del mes 
de juny de l’any vinent, tots els països de la UE hauran d’utilitzar aquest model 
de càlcul de manera obligatòria.  
 
Els tècnics han debatut també sobre l’execució dels plans d’acció contra el 
soroll. Una vegada realitzats els mapes estratègics de soroll, amb la informació 
de la distribució dels nivells de soroll i la població afectada, cal establir les 
accions correctores i preventives per tal d’aplicar un pla d’acció per millorar els 
nivells de la contaminació acústica de les grans ciutats i la derivada de les 
grans infraestructures. Cada país estableix a quin nivell de detall s’arriba pel 
que fa a les mesures aplicades. Des de l’Agencia Europea de Medi Ambient 
s’estan estudiant quin mecanismes i criteris de control i seguiment es podrien 
aplicar per fer-ne un seguiment. 
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