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1. Introducció 
A la ciutat de Girona hi conviuen multitud de persones i activitats. Això que dóna vida a la 
ciutat, genera sons i sorolls. Segons el tipus, la durada, el lloc i el moment on es 
produeixen, els sons poden ser molestos, incòmodes i arribar a alterar el benestar 
fisiològic o psicològic dels éssers vius; llavors en diem soroll i es considera contaminació 
acústica. 

El soroll es considera un agent contaminant més i pot afectar negativament la salut de les 
persones. Entre d’altres, pot causar disminució temporal o permanent de la capacitat 
auditiva, irritabilitat, nerviosisme, interferències en el son que produeixen cansament, 
disminució del rendiment, alteracions del metabolisme, del sistema nerviós central, etc. 

La font de soroll principal a Girona és, amb diferència, el trànsit, que de tan generalitzat 
s’ha convertit en un soroll ambiental de base. Altres fonts de soroll de caràcter més 
puntual són les obres a la via pública, les activitats comercials i d’oci, les relacions de 
veïnatge, el transport ferroviari i algunes poques d’industrials. 

Atès el perjudici d’aquest agent ambiental, diverses normatives en regulen la gestió. Així, 
en l’àmbit estatal és d’aplicació la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll i en l’àmbit 
autonòmic, la contaminació acústica ve regulada per la Llei 16/2002, de 28 de juny, de 
protecció contra la contaminació acústica, i els decrets que se’n deriven. En l’àmbit 
municipal, a Girona és d’aplicació l’Ordenança municipal reguladora del soroll i les 
vibracions (BOP de 22 de febrer 2013). 

Cal destacar que en l’àmbit de la Unió Europea, la Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny 
de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, té per objecte establir un 
enfocament comú per tal d’evitar, prevenir o reduir, amb caràcter prioritari, els efectes 
nocius de l’exposició al soroll ambiental. Amb aquesta finalitat, la Directiva preveu que 
progressivament s’apliquin les mesures següents: 

a) La determinació de l'exposició al soroll ambiental, mitjançant l'elaboració de 
mapes de sorolls segons mètodes d'avaluació comuns als Estats membres; 

b) Posar a disposició de la població la informació sobre el soroll ambiental i els seus 
efectes; 

c) L'adopció de Plans d'Acció pels Estats membres, prenent com a base els resultats 
dels mapes de sorolls, amb vista a prevenir i reduir el soroll ambiental sempre que 
sigui necessari i, en particular, quan els nivells d'exposició puguin tenir efectes 
nocius en la salut humana, i a mantenir la qualitat de l'entorn acústic quan aquesta 
sigui satisfactòria. 

És en aquest context que l’Ajuntament de Girona ha redactat el present Pla d’Acció per a 
la millora de la qualitat acústica en el període 2016-2020. El Pla parteix dels resultats dels 
mapes de soroll realitzats i proposa accions per millorar la qualitat acústica d’aquells 
indrets amb nivells més alts de soroll i preservar els espais que gaudeixen d’una bona 
qualitat acústica. Durant l’elaboració del Pla s’han creat sinergies amb altres actuacions 
municipals relacionades amb la gestió del soroll ambiental, com pot ser el Pla de Mobilitat 
Urbana, aprovat el desembre de 2014. 
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2. Descripció del municipi 
El municipi de Girona, situat al centre de la comarca del Gironès, es localitza 
aproximadament a 13 km de l’Aeroport de Girona, a 100 km de Barcelona i a 70 km de la 
frontera francesa. El terme municipal ocupa una extensió de 39,1 Km2. 

Girona limita amb un total de 9 municipis: 

- Amb el terme municipal de Juià, a l’est 
- Amb el terme municipal de Celrà, al nord-est 
- Amb el terme municipal de Sant Julià de Ramis, al nord 
- Amb els termes municipals de Sarrià de Ter i Sant Gregori al, nord-oest 
- Amb els termes municipal de Salt i Vilablareix, al sud-oest 
- Amb el terme municipal de Fornells de la Selva, al sud 
- Amb el terme municipal de Quart, al sud-est 

 

1.1 Principals fonts de soroll: 

1.2.1 Infraestructures: 
 
a) Principals eixos viaris: 

- L’autopista AP-7, amb funció de ronda de la ciutat, en tant que disposa de tres 
sortides que hi donen accés directe (Girona Sud, Girona Oest i Girona Nord). 
Delimita el municipi per l’oest. 

- La carretera N-II, paral·lela a l’AP-7 però més pròxima a la zona de les Gavarres 
(travessa el municipi a l’est del centre urbà), que suporta una part del trànsit de pas. 

- Carrer de Barcelona (antiga carretera N-IIa): el seu itinerari és paral·lel al de 
l’autopista AP-7. Esdevé el principal eix viari que travessa longitudinalment el centre 
urbà. 

- Carretera C-65: uneix la costa (Sant Feliu de Guíxols) amb Girona i travessa el nucli 
urbà de Girona pel sud, segregant en dos els barris del Sud i Mas Xirgu. 

- Altres carrers amb alta densitat de trànsit urbà són: Gran Via de Jaume I, Rda. de 
Ferran Puig, C. Güell, Pg. d’Olot i Av Lluís Pericot.   

 
b) Principals eixos ferroviaris: 

Línia de ferrocarril entre Barcelona i la frontera francesa, amb estació a Girona. 
Línia d’Alta Velocitat, amb estació a Girona. 

 
c) Principals aeroports: 

Aeroport de Girona - Costa Brava, situat a aproximadament 13 km del centre de 
Girona. 

 

1.2.2 Altres fonts: 
 
a) Zones comercials 

És en el centre del municipi de Girona, al llarg de les Rambles de Girona, els carrers 
Ballesteries, Santa Clara, Joan Maragall, St. Joan Baptista la Salle i Migdia, i l’avinguda 
Jaume I, on es concentra la major part de l’activitat comercial de la ciutat. Els comerços, a 
banda dels ubicats en la via pública, també es poden trobar en interiors d’illa en forma de 
galeries comercials. Altres eixos principals de comerç fora d’aquest àmbit són, per 
exemple, el carrer Santa Eugènia, la pl. Europa o la plaça Assumpció. 
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D’altra banda, és important destacar la presència d’un mercat municipal diari, el Mercat 
Municipal d’Abastaments o Mercat del Lleó, situat a la Pl. Calvet i Rubalcaba, s/n 
(coneguda popularment com la plaça del Lleó). 
 
D’altra banda, el municipi compta amb el Parc comercial Mas Gri, on es concentren 
establiments de gran superfície especialitzats en roba esportiva, tecnologia, bricolatge i 
menjar ràpid.  
 
Altres agrupacions comercials es troben a les zones anomenades centre comercial Sant 
Ponç - ‘Gironord’ (a l’av. França, on hi ha un hipermercat, multicinemes, etc.) i 
‘Girocentre’ (on hi ha un centre comercial).  
 
b) Zones d’oci 

A la Rambla de la Llibertat i el carrer Argenteria hi ha existència d’activitats comercials i 
de pública concurrència relacionades amb la restauració i el turisme. El soroll ambiental 
de la Rambla de la Llibertat està format, entre d’altres, per l’activitat humana associada a 
ser zona de pas, a la clientela de les terrasses i les botigues, a les activitats de càrrega i 
descàrrega associades a les activitats de la zona (especialment bars i restaurants de la 
Rambla i carrers propers) i al generat per altres serveis municipals com recollida selectiva 
i d’escombraries. 

A la plaça de la Independència i a la plaça de Sant Feliu i als seus voltants es concentra 
la major oferta d'establiments amb terrasses i locals musicals. Al tram del carrer Figuerola 
amb el carrer Cerverí de la ciutat de Girona i al carrer Miquel Blay amb Gran Via Jaume I 
hi conviuen diferents activitats relacionades amb la restauració i l’oci nocturn. La seva 
presència determina la mobilitat de la zona i el soroll ambiental a la via pública, originat 
de forma majoritària pels clients de les esmentades activitats. Les nits dels dijous 
esdevenen un referent per al públic universitari. 

c) Zones industrials 

Zona industrial de Mas Xirgu 
Zona industrial de Domeny nord 
Zona industrial Torroella – Nestlé 
Zona industrial Vilablareix Margesa 
Zona industrial carretera de Sant Feliu 
Mercagirona 
Polígon l’Avellaneda 
Polígon Mas Marroc 
 

1.2 Zones tranquil·les: 
 
a) Urbanes: Barris destinats bàsicament a ús residencial i de baixa densitat de població. 

És el cas dels barris de: Montjuïc, Sant Daniel, Palau, Montilivi, Barri Vell i Fontajau. 
 
b) Periurbanes: Una part molt important de la superfície del municipi està inclosa en 

espais protegits per la fauna i flora que contenen. Les condicions acústiques d’aquests 
espais són generalment bones. D'una banda, al sector est del municipi, el massís de 
les Gavarres forma part del PEIN de les Gavarres i de la Xarxa Natura 2000. D'altra 
banda, les ribes del Ter al seu pas per Girona constitueixen una reserva important de 
fauna salvatge, i formen part de la Xarxa Natura 2000 i de la reserva de fauna salvatge 
de l'Illa del Ter. 
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2. Els objectius de qualitat establerts d’acord amb el 
mapa de capacitat acústica 

Girona va aprovar el mapa de capacitat acústica, juntament amb l’Ordenança municipal 
reguladora del soroll i  les vibracions de Girona l’any 2013 (BOP 22 de febrer de 2013). 

El mapa de capacitat acústica estableix la zonificació acústica del territori i els valors límit 
d’immissió d’acord amb les zones de sensibilitat acústica: 
 

 
Valors límit d’immissió en dB(A) 

 
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 

Ld (7 h – 21 h)  Le (21 h – 23 h)  Ln (23 h – 7 h)  
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)    

(A1) Espais d’interès natural i altres  - - - 
(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural  55 55 45 
(A3) Habitatges situats al medi rural   57 57 47 
(A4) Predomini del sòl d’ús residencial  60 60 50 
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)    

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport existents  65 65 55 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)  65 65 55 
(B3)  Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús 
industrial 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 
(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals 
d’infraestructures de transport o altres equipaments 
públics  

- - - 

 
Ld, Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament. 
 

En les zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), i per 
a habitatges existents en el medi rural (A3), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 
dB(A). 

a) Zona de sensibilitat acústica alta (A) 

(A1) Espais d’interès natural, espais naturals protegits, espais de la xarxa Natura 2000 o 
altres espais protegits que pels seus valors naturals requereixen protecció acústica. 

En el terme de Girona s’hi ha considerat tots els espais que formen part de la xarxa 
natura 2000, tant en el EIN de les Gavarres com en l’entorn del riu Ter. En qualsevol cas, 
s’han de tenir en compte les activitats agrícoles i ramaderes existents. 

Els seus valors límit d’immissió poden ser més restrictius que els de les restants àrees de 
la zona de sensibilitat acústica alta i poden ser objecte de declaració com a zones 
d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA), si s’escaigués en el futur. 

(A2) Centres docents, hospitals, geriàtrics, centres de dia, balnearis, biblioteques, 
auditoris o altres usos similars que demanin una especial protecció acústica. 

S’hi inclouen els usos sanitaris, docents i culturals que demanin, a l’exterior, una especial 
protecció contra la contaminació acústica, com les zones residencials de repòs o 
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geriatria, centres de dia, les grans zones hospitalàries amb pacients ingressats, les zones 
docents, com campus universitaris. A Girona, la majoria d’aquests usos estan integrats en 
el conjunt de la ciutat, i s’han considerat tant sols A2, el campus universitari de Montilivi. 

(A3) Habitatges situats al medi rural 

Habitatges situats al medi rural que compleixen les condicions següents: estar habitats de 
manera permanent, estar aïllats i no formar part d’un nucli de població, ésser en sòl no 
urbanitzable i no estar en contradicció amb la legalitat urbanística. 

(A4) Àrees amb predomini del sòl d’ús residencial 

Compren els sectors i barris bàsicament residencials del casc urbà, els carrers més 
estrets i amb menys activitats del Barri Vell, on la implantació d’activitats és nul·la o molt 
petita. S’inclouen els interiors d’illa d’ús residencial exclusiu. Les zones verdes que es 
disposin per obtenir distància entre les fonts sonores i les àrees residencials no 
s’assignaran a aquesta categoria acústica, sinó que es consideraran zones de transició. 

b) Zona de sensibilitat acústica moderada (B) 

(B1) Àrees on coexisteixen sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de 
transport existents. 

Inclou la major part de la ciutat, on coexisteixen sòl d’ús residencial amb espais destinats 
a activitats comercials i d’oficines, espais destinats a restauració, allotjament i altres, 
incloent-hi les àrees d’estacionament d’automòbils que els són pròpies i totes aquelles 
activitats i espais diferents dels esmentats en (C1). S’inclouen els interiors d’illa dels 
edificis inclosos en les zones esmentades. S’inclou també els habitatges en zona urbana 
del sector de Campdorà i per defecte qualsevol altra que no estiguin senyalitzada en el 
mapa de capacitat acústica. 

(B2) Àrees amb predomini de sòl d’ús terciari 

Al terme municipal de Girona no s’ha considerat cap zona d’aquest tipus, i les zones amb 
activitats terciàries s’han considerat totes part del B1. 

(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial 

Inclouen els espais d’ús predominantment residencial existents afectats per zones de sòl 
d’ús industrial també existents, com ara polígons industrials o d’activitats productives en 
gran quantitat, que per la seva situació no és possible el compliment dels objectius fixats 
per a una zona (B1). 

c) Zona de sensibilitat acústica baixa (C) 

(C1) Àrees amb predomini del sòl d’ús terciari, recreatiu i d’espectacles. 

Al terme municipal de Girona no s’ha considerat cap zona d’aquest tipus, ja que hi ha en 
tots els casos usos compartits i mixtes. 

(C2) Àrees amb predomini de sòl d’ús industrial 

Comprèn els polígons industrials de Domeny i els del sector sud-oest del terme municipal. 
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En les àrees acústiques d’ús predominantment industrial es poden tenir en compte les 
singularitats de les activitats industrials per a l’establiment dels objectius de qualitat, 
respectant el principi de proporcionalitat econòmica. 

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

Inclou les zones del territori afectades pel soroll dels principals eixos viaris en el terme 
municipal. Les zones de soroll de les infraestructures existents es determinen i delimiten 
per l’òrgan substantiu competent. En el cas de les vies urbanes, el Pla de Mobilitat 
Urbana, definirà o modificarà les vies incloses com a C3 i els plans d’acció a realitzar per 
reduir-ne el soroll. 

Els receptors situats en aquestes àrees, i per a l’avaluació d’activitats, s’han de classificar 
d’acord amb la zona de sensibilitat acústica que els correspondria si no existís aquesta 
afecció. 

Es considera que es respecten els objectius de qualitat acústica establerts en aquest 
annex de l’Ordenança per a cada un dels índexs d’immissió de soroll quan es compleix, 
per al període d’avaluació d’un any, el següent: 

a. La mitjana anual no supera els valors fixats en aquest annex. 

b. El 97% de tots els valors diaris no supera en 3 dB(A) els valors fixats en aquest annex. 
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3.  Diagnosi 
En els darrers anys, l’Ajuntament de Girona ha dut a terme actuacions per objectivar i 
quantificar la situació acústica del municipi. A continuació es mostra un resum de les 
tasques de cartografiat realitzades i les conclusions dels informes tècnics acústics 
elaborats. 

3.1 Resum de les tasques de cartografiat  

Les aglomeracions de més de 100.000 habitants han d’elaborar el mapes estratègics de 
soroll, que mostren la població exposada a diferents nivells acústics. En el cas de Girona, 
l’aglomeració Gironès integra els municipis de Girona i Salt. 

Els mapes estratègics de soroll s'han d'elaborar cada cinc anys, i s'han de posar a 
disposició del públic. A Catalunya, els mapes estratègics han de constar com a mínim de: 

- La situació acústica existent segons els índexs de soroll (Lden, índex de soroll dia-
vespre-nit, Ld, índex de soroll de dia i Ln, índex de soroll de nit). 

- El nombre estimat de persones situades en una zona exposada al soroll. 

Per a l’elaboració del mapa estratègic de Girona, l’any 2015 s’ha actualitzat el mapa de 
soroll existent de la ciutat, a partir de modelització i mesures puntuals per afinar la 
predicció del model. La UdG ha realitzat aquesta tasca, fent ús de dues malles de 6 x 6 m 
i a 4 m d’alçada, una corresponent al trànsit viari i l’altra corresponent al trànsit ferroviari. 
Atès que en alguns punts el viaducte es troba elevat més de 4 metres sobre el terreny, fa 
que en aquests punts el mapa de soroll ferroviari exhibeixi comportaments estranys a 
priori, donat que els punts representats en algunes zones es troben per sota el nivell del 
tren. 

Els resultats del mapa de soroll s’exporten com a capa arcview de tipus raster on 
s’especifica per cada punt de la malla de 6 x 6 m el seu nivell de soroll equivalent mig en 
període de dia, tarda i nit, per tal que les dades puguin ser importades pel sistema SIG de 
l’Ajuntament de Girona gestionat per la UMAT (Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial). 

La informació que proporcionen els mapes de situació acústica existent s’han relacionat 
amb el cens de població per tal d’obtenir el nombre de persones exposades a determinats 
nivells de soroll (expressat en percentatge de població) en cada període del dia. 

Els resultats han estat els següents:  
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Situació acústica existent en horari diürn (índex Ld) 

Representació ampliada de nuclis urbans. Mapa complet consultable a: 
http://www2.girona.cat/ca/sostenibilitat_sorolls  
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Situació acústica existent en horari nocturn (índex Ln) 

Representació ampliada de nuclis urbans. Mapa complet consultable a: 
http://www2.girona.cat/ca/sostenibilitat_sorolls  
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Situació acústica existent, nivell equivalent dia-vespre-nit (índex Lden) 

Representació ampliada de nuclis urbans. Mapa complet consultable a: 
http://www2.girona.cat/ca/sostenibilitat_sorolls  
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3.2 Resultats dels estudis acústics  

L’Ajuntament de Girona fa el seguiment de zones especialment exposades a fonts de 
soroll relacionades amb les activitats de restauració i l’oci des de l’any 2013. Cal destacar 
els estudis acústics més recents realitzats en aquest àmbit: 

 

• Estudi de l’afectació del soroll a la via pública generat per activitats 
comercials, de restauració i terrasses del Barri Vell de Girona: Cort Reial, 
Calderers i Pou Rodó (octubre 2015) 

Es detecta la influència en el soroll ambiental del Barri Vell d’activitats comercials i de 
restauració amb terrassa que centren el seu funcionament de forma majoritària a partir 
del migdia i la tarda. D’aquesta forma, el soroll ambiental s’incrementa progressivament al 
llarg de la tarda i presenta el valor més elevat en període de vespre (és en aquest interval 
quan les terrasses estan plenes de gent prenent una copa o sopant), superant de forma 
clara la franja nocturna. No es detecta un nivell sonor assimilable a àrees amb activitats 
d’oci nocturn, reduint-se el nivell sonor a partir de les 00h 

En tots els casos es detecta un increment del nivell sonor els dijous, vigílies i festius (a 
excepció de diumenges) en totes les franges horàries, associades a la major presència 
de públic i turistes. Destaquen episodis impulsius aparentment aleatoris durant les 
franges de matinada, associats segurament a pas de vehicles, converses, crits i riures de 
la gent de pas.  

Agrupant les forquilles de nivell sonor obtingudes en les 3 àrees d’estudi, s’obtindria que 
el nivell sonor per a un carrer del Barri Vell es mouria entre 51 i 61 dBA en període dia, de 
56 a 69 dBA en període vespre i de 50 a 66 dBA en període nit.  

L’estudi conclou que en període dia i vespre les tres zones d’estudi (Cort Reial amb 
General Fournàs, Calderers i Pou Rodó) complirien amb els objectius de qualitat acústica 
per a una zona B1 i en canvi, en horari nocturn no es pot assegurar el compliment dels 
objectius en els punts de Cort Reial i Pou Rodó. Pel que fa a la possible molèstia, 
aquesta va directament relacionada amb la dinàmica i la naturalesa del soroll, de forma 
que la presència de pics d’elevada intensitat apareguts en el període nit, incrementen 
aquesta sensació més enllà del nivell sonor promig. 

 

• Estudi de l’afectació per soroll a la via pública a la rambla de la Llibertat de 
Girona (febrer 2015) 

L’energia sonora registrada segueix la tendència lògica per zones d’ús predominantment 
residencial amb activitats comercials, de bar i restauració: major nivell sonor per període 
dia, disminució lleugera per vespre, i nivell sonor inferior per franja de nit (es descarta a la 
zona en estudi l’afectació sonora per la influència d’activitats d’oci nocturn) 

Els nivells sonors promitjats al llarg d’una jornada diürna es mouen entre 58’8 i 64 dBA, 
sent les jornades amb un nivell sonor dia més elevat les de divendres i dissabte. 

Les fonts de soroll en període dia són múltiples i variades: trànsit esporàdic, serveis 
municipals de neteja, muntatge i desmuntatge de terrasses, obertura i tancament de 
botigues, moviment de gent de pas, recollida selectiva, clientela de les terrasses, tasques 
de càrrega i descàrrega, etc. De dilluns a divendres destaca especialment aquesta última 
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per la seva intensitat, molèstia i durada; cal recordar altres esdeveniments repetitius d’alta 
intensitat en els dies laborables entre 7h-7h30 relacionats segurament amb serveis 
municipals de neteja, que cal confirmar. En canvi, divendres i dissabte l’assistència de 
públic a les botigues i la clientela a les terrasses, prenen importància i són els principals 
emissors, substituint els abans comentats. 

La franja corresponen a període vespre és la que presenta una major variabilitat, sent els 
promitjos entre 54’3 i 65’4 dBA. Els vespres amb un nivell sonor més elevat corresponen 
a dissabte i diumenge. 

En relació al període nocturn, els nivells es mouen entre 52,2 dBA i 55,2 dBA, sent doncs 
d’un ordre de magnitud similar, i molt inferior al període de dia i vespre. En àrees 
afectades per activitats d’oci aquesta relació quantitativa no es conserva.  

L’estudi conclou que a la Rambla es compleixen els objectius de qualitat acústica 
establerts. Pel que fa a la possible molèstia, aquesta està directament relacionada amb la 
dinàmica i la naturalesa del soroll, de forma, l’alta variabilitat del període de vespre, i els 
pics d’elevada intensitat apareguts en el període dia i vespre, incrementen aquesta 
sensació més enllà del nivell sonor promig. 

 

• Estudi de l’afectació per soroll a la via pública generat per activitats de 
restauració i oci nocturn als carrers de Figuerola i Miquel Blay de Girona 
(febrer 2015) 

Els nivells sonors promitjats al llarg d’una jornada nocturna amb activitat d’oci nocturn es 
mouen entre 55 i 60 dBA al punt d’immissió situat al carrer Figuerola amb Cerverí, i de 60 
a 65 dBA pel carrer Miquel Blay. Aquests carrers estan definits com a zona B1 al mapa 
de capacitat acústica i, per tant, el límit en horari nocturn és de 55 dBA. L’estudi evidencia 
que en les nits d’oci en aquests carrers se supera l’objectiu de qualitat acústica 

En el cas de jornades nocturnes amb baixa o nul·la activitat d’oci, els nivells promig es 
mouen entre 50 i 55 dBA pel cas del carrer Figuerola, i de 53 a 59 dBA per Miquel Blay. 

Les jornades de major impacte acústic nocturn en una setmana convencional són dijous, 
divendres i dissabte, sent l’ordre de major impacte: dijous, dissabte i divendres. La nit de 
dijous presenta un públic jove d’origen majoritàriament universitari, mentre que dissabte 
el públic es diversifica tant en origen com en edat. 

La font de soroll registrada és el públic dels locals de restauració i oci nocturn, de forma 
majoritària. El seu desplaçament entre locals i al llarg de l’eix d’oci, les esperes a les 
entrades dels locals i fumant a la via pública, acompanyat de converses, cants, crits i 
riures, composa el nivell sonor ambiental de la zona. El soroll es caracteritza per ser 
variable i amb certa impulsivitat (pujades i baixades brusques d’intensitat). 

Hi ha d’altres fonts de soroll: el trànsit viari i la circulació de trens de mercaderies, però 
són menyspreables en relació a la font de soroll principal.   

L’estudi conclou que en aquests carrers no es compleixen els objectius de qualitat 
acústica establerts. 
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4. Avaluació del nombre estimat de persones 
exposades al soroll 

La Generalitat de Catalunya ha establert uns valors de referència màxims genèrics a què 
la població hauria d’estar exposada, basant-se en les recomanacions de la OMS: 

Valors límit de dia: 65 dBA 
Valors límit vespre: 65 dBA 
Valors límit nit: 55 dBA 

Aquests valors corresponen a zones de sensibilitat acústica alta (per a una zona 
urbanitzada existent A4) i moderada, on s’ubiquen majoritàriament els receptors 
sensibles, ja siguin equipaments o habitatges. 

 
Població exposada en horari diürn 

Nivell sonor a 
façana (dBA) 

Nombre de 
persones 

% de població 
exposada 

< 45 2.316 2,37 
45 - 49 1.905 1,95 
50 - 54 3.512 3,59 
55 - 59 14.648 14,98 
60 - 64 27.140 27,75 
65 - 69 31.413 32,12 
70 - 74 15.610 15,96 
≥ 75 1.247 1,28 

 
 

Població exposada en horari nocturn 
Nivell sonor a 
façana (dBA) 

Nombre de 
persones 

% de població 
exposada 

< 45 12.864 13,15 
45 - 49 18.434 18,85 
50 - 54 33.794 34,56 
55 - 59 20.245 20,70 
60 - 64 10.092 10,32 
65 - 69 2.255 2,31 
70-74 107 0,11 
≥ 75 0 0 

 

Així, el mapa estratègic de soroll de Girona actualitzat el 2015 mostra que: 

• Un 33% de la població està exposada a igual o més de 55 dBA en horari nocturn. 

• Un 49 % de la població està exposada a igual o més de 65 dBA en horari diürn. 
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Població ubicada en zones tranquil·les 

Es consideren zones tranquil·les aquelles en què la població està exposada en horari 
diürn a menys de 55 dBA i en horari nocturn a menys de 45 dBA. 

 Població 
 Total Ld < 55 dBA Ln < 45 dBA 
  nombre % nombre % 
Girona 97.907 7.733 7,91 12.864 13,15 

Així, el mapa estratègic de soroll de Girona actualitzat el 2015 mostra que: 

• Un 13% de la població està exposada a menys de 45 dBA en horari nocturn. 
• Un 8% de la població està exposada a menys de 55 dBA en horari diürn. 
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4.1 Situacions que han de millorar 

El mapa estratègic mostra que la ciutat presenta grans diferències entre el nivell acústic 
present en horari diürn (de 7h a 21h), més sorollosa i; en horari nocturn (de 23h a 7h), 
més tranquil·la. Tanmateix, s’evidencia que hi ha un percentatge de població que està 
sotmesa a nivells acústics més elevats que els recomanats. Els espais urbans on es 
constaten nivells alts de contaminació acústica i amb més població exposada necessiten 
d’una priorització pel que fa a la implantació de mesures correctores.  

De dia, s’observa un nivell més alt de soroll en els principals eixos viaris de la ciutat i en 
zones comercials. Així, C. de Barcelona, Rda Ferran Puig, crta Santa Coloma, Av. Lluís 
Pericot, C. Santa Eugènia, Gran Via Jaume, C. Joan Maragall, C. Pont Major, etc. 
presenten nivells de més de 70 dBA. 

De nit, la situació general del municipi és més tranquil·la, però els eixos viaris i ferroviaris 
es mantenen com a punts amb nivells alts de soroll. Així, C. de Barcelona, C. Santa 
Eugènia, Gran Via Jaume, crta Santa Coloma, C. del Carme, C. Oviedo C. Bonastruc de 
Porta, etc. presenten nivells de més de 55 dBA. 

Les zones d’oci nocturn de la ciutat també han de ser prioritàries. Així, tal com mostra 
l’Estudi de l’afectació per soroll a la via pública generat per activitats de restauració i oci 
nocturn als carrers de Figuerola i Miquel Blay de Girona, en aquests dos carrers no es 
compleixen els objectius de qualitat acústica establerts. Així, de mitjana, en una jornada 
nocturna amb activitat d’oci es mesuren entre 55 i 60 dBA al punt d’immissió situat al 
carrer Figuerola amb Cerverí, i de 60 a 65 dBA al carrer Miquel Blay.  

També s’han de prioritzar carrers del Barri Vell influïts per l’activitat de restauració i 
terrasses. Així, l’Estudi de l’afectació del soroll a la via pública generat per activitats 
comercials, de restauració i terrasses del Barri Vell de Girona: Cort Reial, Calderers i Pou 
Rodó conclou que en horari nocturn no es pot assegurar el compliment dels objectius de 
qualitat acústica en els punts de Cort Reial i Pou Rodó. Pel que fa a la possible molèstia, 
aquesta va directament relacionada amb la dinàmica i la naturalesa del soroll, de forma 
que la presència de pics d’elevada intensitat apareguts en el període nit, incrementen 
aquesta sensació més enllà del nivell sonor promig. També es tindran en compte, altres 
carrers del Barri Vell pròxims a l’àmbit d’aquest estudi i que són subjectes de queixes 
continuades per part dels veïns pel soroll provocat per les terrasses, bars, concerts, etc. 
com són el C. de la Barca, Pl. Sant Feliu, C. de la Força o altres.  

 
 

4.2 Situacions que s’han de preservar 

Hi ha zones que tenen una bona qualitat acústica i que per les seves característiques cal 
preservar i aplicar accions concretes de control o preservació. 

Així, els barris de Montjuïc, Sant Daniel, Palau, Montilivi, Sant Narcís, Fontajau i alguns 
carrers de Barri Vell, són zones tranquil·les en horari diürn i nocturn, estant la població 
exposada a la nit a un nivell sonor inferior a 50 dBA (Lnit < 50 dBA). 
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5. Participació ciutadana 

5.1 Divulgació de la informació relativa a sorolls 

La pàgina web de l’Ajuntament de Girona exposa tota la informació relativa a la gestió del 
soroll al municipi. D’aquesta manera es facilita a la ciutadania l’accés als mapes de soroll 
de la ciutat (mapa de capacitat acústica, mapa estratègic de soroll i altres), l’accés a les 
dades del nivell de soroll real captat per la xarxa de sensors acústics, accés a estudis 
acústics elaborats, normativa relacionada, bústia de suggeriments i avisos i enllaços 
d’interès, entre d’altres.  

L’enllaç a la pàgina web és: http://www2.girona.cat/ca/sostenibilitat_sorolls  
 
Cal destacar el Visoracustic, l’aplicació informàtica consultable a través d’Internet, que 
permet consultar els nivells de soroll reals i actualitzats mesurats en determinats punts de 
la ciutat (mitjançant els sensors acústics). L’aplicació facilita l’accés a la informació 
ambiental i la ciutadania hi pot consultar el nivell de soroll en decibels que s’assoleix cada 
hora i també permet veure l’històric d’un període de temps concret. El Visoracustic es pot 
consultar a: http://visoracustic.girona.cat/VisorAcustic/  
 

 
 
 

5.2 Difusió del Pla d’Acció per a la millora de qualitat acústica 

El procés d’elaboració del present Pla ha implicat les àrees de l’Ajuntament que estan 
relacionades amb la contaminació acústica. Així, en el marc d’una Comissió de treball 
interna, formada per representants de les àrees d’Urbanisme i Activitats, Seguretat, 
Mobilitat, Sostenibilitat, i altres, s’ha presentat la diagnosi de la situació acústica del 
municipi i s’han discutit les accions del Pla. La Comissió s’ha reunit dues vegades per 
aquest fet (febrer 2016 i juny 2016). 

Pel que fa a la difusió a la ciutadania, el procés d’elaboració del present Pla d’Acció s’ha 
presentant a la Taula municipal de Sostenibilitat (abans Taula municipal de Canvi 
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Climàtic). Durant la trobada de la Taula del 10 de febrer de 2016 s’ha fet partícips als 
assistents dels objectius del Pla, la diagnosi i l’esborrany d’accions proposades i s’ha 
donat la possibilitat de fer arribar suggeriments i propostes a l’Ajuntament. 

Els pressupostos participats municipals han inclòs actuacions relacionades amb el 
seguiment del soroll al Barri Vell. 

Un cop aprovat, el Pla d’Acció per a la millora de la qualitat acústica de Girona estarà 
disponible a la pàgina web de l’Ajuntament:   

http://www2.girona.cat/ca/sostenibilitat_sorolls 
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6. Accions 
Una de les competències pròpies dels municipis és la formulació i gestió de polítiques per 
a la protecció del medi ambient i, en aquest sentit, l’Ajuntament de Girona ja fa anys que 
treballa en la gestió del soroll amb l’objectiu de donar una resposta adequada a les 
inquietuds de la ciutadania vers la contaminació acústica i donar compliment als 
imperatius legals en aquesta matèria.. 

En aquest apartat es fa un recull de les actuacions relacionades amb la contaminació 
acústica. S’han dividit en tres grups: 

• Accions executades (E): accions que s’han dut a terme en els darrers anys. 

• Accions en procés d’execució (PE): aquelles que ja s’han iniciat i no han finalitzat, 
o bé perquè estan en procés, o bé perquè són accions amb una certa continuïtat. 

• Accions previstes (PV): actuacions que proposa el Pla per a l’horitzó 2020.  

El present Pla incorpora un total de 36 accions: 5 accions executades, 17 accions en 
procés d’execució i 14 accions previstes. 

6.1 Accions executades 

Quadre resum d’accions executades 

Codi Nom de l’actuació Any d’execució 

E-1 
Redacció i aprovació de l’Ordenança municipal reguladora del soroll 
i les vibracions de Girona  2013 

E-2 Elaboració i aprovació del mapa de capacitat acústica  2013 

E-3 
Elaboració d’estudis acústics en determinats sectors (Figuerola, 
Blay, Barri Vell) 2015 

E-4 Actualització del Mapa de Soroll de la ciutat 2015 

E-5 Renovació de l’apartat sobre soroll del web municipal 2015 

 
 

E-1. Redacció i aprovació de l’Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions de 
Girona  

Tipus d’acció: Regulació i compliment de la normativa 

Agent que promou l’Acció: Ajuntament Agent a qui s’adreça l’Acció: Ciutadania 

Descripció/Objectiu:  
Redacció i aprovació de l’Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions de Girona 
(BOP 22 de febrer de 2013), d’acord amb la Llei 16/2002 de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica. 

Seguiment: No aplica 

Àmbit d’actuació: Tot el municipi 

Recursos: Personal propi 

Estimació del benefici a obtenir: Disposar d’un marc regulatori d’àmbit municipal pel que fa al 
soroll i les vibracions. 
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E-2. Elaboració i aprovació del mapa de capacitat acústica  

Tipus d’acció: Regulació i compliment de la normativa 

Agent que promou l’Acció: Ajuntament Agent a qui s’adreça l’Acció: Ciutadania 

Descripció/Objectiu:  
Elaboració i aprovació del mapa de capacitat acústica. S’estableix la zonificació acústica del 
territori i els valors límit d'immissió d'acord amb les zones de sensibilitat acústica, seguint les 
directrius del Decret 245/2005, modificat pel Decret 176/2009. Publicació al DOGC de 22 de febrer 
de 2013. 

Seguiment: Les zones de sensibilitat acústica resten subjectes a revisió periòdica, que s’ha de fer 
com a màxim cada deu anys, des de la data d’aprovació. 

Àmbit d’actuació: Tot el municipi 

Recursos: Personal propi 

Estimació del benefici a obtenir: Disposar d’uns objectius de qualitat acústica per a cadascuna 
de les zones de sensibilitat acústica delimitades. 

 
 

E-3. Elaboració d’estudis acústics en determinats sectors 

Tipus d’acció: Regulació i compliment de la normativa 

Agent que promou l’Acció: Ajuntament Agent a qui s’adreça l’Acció: Ciutadania 

Descripció/Objectiu: 
S’han realitzat tres estudis acústics al Barri Vell i Eixample Nord per valorar la incidència de la 
restauració, l’oci nocturn i l’activitat comercial i turística. Els estudis s’han realitzat l’any 2015 i són: 

- Estudi de l’afectació sonora a la via pública per activitats de restauració i oci nocturn als 
carrers Figuerola i Miquel Blay de Girona  

- Estudi de l’afectació sonora a la via pública a la Rambla de la Llibertat de Girona 

- Estudi de l’afectació del soroll a la via pública generat per activitats comercials, de 
restauració i terrasses del Barri Vell de Girona: Cort Reial, Calderers i Pou Rodó. 

Seguiment: Evolució acústica dels àmbits afectats 

Àmbit d’actuació: Eixample Nord i Barri Vell 

Recursos: 4.820,00 € + 1950,00 € + 4.250,00 € + IVA = . Total: 13.334,20 € 

Estimació del benefici a obtenir: Valorar de forma objectiva les molèsties que pateixen els veïns 
d’aquests sectors i trobar-hi solucions. 

 
 

E-4. Actualització del Mapa de Soroll de la ciutat 

Tipus d’acció: Regulació i compliment normativa 

Agent que promou l’Acció: Ajuntament Agent a qui s’adreça l’Acció: Ciutadania 

Descripció/Objectiu: Actualització del mapa de soroll de la ciutat i representació del mapa 
estratègic de soroll indicant la situació acústica existent a façana (en període de dia –Ld-, de nit –
Ln- i dia-vespre-nit –Lden-;  i càlcul de la població exposada a determinats nivells de soroll. 

Seguiment: Revisió periòdica cada 5 anys 

Àmbit d’actuació: Tot el municipi 

Recursos: 4.917,30 € + 1.032,63 € IVA. Total: 5.949,93 € 
Estimació del benefici a obtenir: Diagnosi dels nivells acústics a què està exposada la població.  
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E-5. Renovació de l’apartat sobre soroll del web municipal  

Tipus d’acció: Sensibilització i conscienciació 

Agent que promou l’Acció: Ajuntament Agent a qui s’adreça l’Acció: Ciutadania 

Descripció/Objectiu:  
Renovació de l’apartat sobre soroll del web municipal, millorant-ne l’accés a la informació.  

Seguiment: Manteniment i actualització permanent del web.  

Àmbit d’actuació: Xarxa 

Recursos: Personal propi 

Estimació del benefici a obtenir: Millorar l’accés a la informació ambiental. 

 

6.2 Accions en procés d’execució 

 
Quadre resum d’accions en procés d’execució 

Codi Nom de l’actuació Inici- Final 

PE-1 Pla anual de Vigilància Ambiental de la contaminació acústica 2013 - en continu 

PE-2 Implantació de la Xarxa de Vigilància del soroll a la via pública  2014 - en continu 

PE-3 Publicació de les dades acústiques en temps real – Visoracustic 2015 - en continu 

PE-4 Taula interna de coordinació (comissió d’oci) 2011 - en continu 

PE-5 Oferir el servei de mediació de la policia local 2009 - en continu 

PE-6 Implantació dels conciliadors cívics (nocturns) 2014 - 2016 

PE-7 Organització d’activitats pel Dia Mundial de Lluita Contra el Soroll 2015 - en continu 

PE-8 Oferta de recursos d’educació ambiental  2015 - en continu 

PE-9 Pla de camins segurs a les escoles 2014 - 2020 

PE-10 Disseny, senyalització i construcció de 10,9 km de la xarxa ciclable 2014 – 2019 

PE-11 Ampliació de la xarxa d'estacionament de bicicleta i Girocleta 2014 – 2020 

PE-12 Campanyes per al foment de la bicicleta 2015 – 2020 

PE-13 Millora de les infraestructures i els autobusos 2015 – 2020 

PE-14 Pacificació del trànsit 2015 - 2020 

PE-15 Pla d’impuls del vehicle elèctric 2014 - 2019 

PE-16 Millorar la informació dels aparcaments per disminuir el trànsit 
d’agitació 2015 -2020 

PE-17 Potenciar el repartiment de mercaderies en bicicleta 2016 - 2020 
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PE-1. Pla anual de Vigilància Ambiental de la contaminació acústica 

Tipus d’acció: Regulació i compliment de la normativa Prioritat: Alta 

Agent que promou l’Acció: Ajuntament Agent a qui s’adreça l’Acció: Ciutadania 

Descripció/Objectiu:  

Aprovar anualment el Pla municipal de Vigilància Ambiental de la contaminació acústica. El Pla ha 
de preveure, entre d’altres, la gestió de les queixes per part de la ciutadania davant de molèsties 
de sorolls causades per activitats o veïnatge, la realització d’inspeccions, campanyes de mesura 
en llocs amb receptors sensibles, seguiment dels sensors acústics, etc. 

Seguiment: Recull a la memòria anual del nombre d’expedients relacionats amb queixes per 
sorolls i nombre d’inspeccions realitzades. 

Àmbit d’actuació: Tot el municipi 

Recursos: Personal propi 

Estimació del benefici a obtenir: Millorar la gestió del soroll. 

 
 

PE-2. Implantació de la Xarxa de Vigilància del soroll a la via pública 

Tipus d’acció: Inversions Prioritat: Alta 

Agent que promou l’Acció: Ajuntament Agent a qui s’adreça l’Acció: Serveis tècnics i 
ciutadania 

Descripció/Objectiu:  
Implantació d’una Xarxa de Vigilància del soroll a la via pública, que inclou la instal·lació de 
sonòmetres ambientals en diversos punts de la ciutat. La xarxa inicialment està composta per 5 
sensors acústics ubicats a: 

1. Rambla Xavier Cugat 
2. Passeig Ramon Folch 
3. Carrer Figuerola 
4. Av. Güell 
5. Passeig Olot  

S’ha optat per un sensor acústic que es pot instal·lar en fanals i mesura amb solvència sorolls que 
sobrepassin els 40 dBA i fins a 90 dBA, i té una precisió de +/- 2 dBA. Per als serveis tècnics de 
l’Ajuntament, aquests sensors permeten detectar situacions de soroll elevat, que provoquin 
molèsties al veïnatge. Per tal de facilitar l’accés a la informació ambiental, la consulta del nivell de 
soroll és pública i es pot fer a través del Visoracustic: http://visoracustic.girona.cat/VisorAcustic/ 

Seguiment: Seguiment dels nivells acústics enregistrats pels sensors 

Àmbit d’actuació: Tot el municipi 

Recursos: 11.796,00 € + 2.477,16 € IVA. Total: 14.273,16 € 

Estimació del benefici a obtenir: Millor detecció de situacions de soroll elevat, augment de la 
transparència i facilitar l’accés a la informació ambiental. 

 
 

PE-3. Publicació de les dades acústiques en temps real – Visoracustic 

Tipus d’acció: Sensibilització i conscienciació Prioritat: Alta 

Agent que promou l’Acció: Ajuntament Agent a qui s’adreça l’Acció: Ciutadania i 
serveis tècnics 

Descripció/Objectiu:  

El Visoracustic és un sistema d’adquisició i processament de les dades dels sensors acústics de la 
ciutat de Girona a temps real. L’aplicació informàtica, consultable a través d’Internet, permet 
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consultar els nivells de soroll reals i actualitzats cada hora mesurats en determinats punts de la 
ciutat (mitjançant els sensors acústics). L’aplicació facilita l’accés a la informació ambiental i la 
ciutadania hi pot consultar el nivell de soroll en decibels que s’assoleix cada hora i també permet 
veure l’històric d’un període de temps concret. El Visoracustic es pot consultar a: 
http://visoracustic.girona.cat/VisorAcustic/  

Seguiment: Seguiment dels nivells acústics enregistrats pels sensors 

Àmbit d’actuació: Tot el municipi 

Recursos: 17.553 + 3.686,13€ IVA. Total: 21.239,13 € 

Estimació del benefici a obtenir: Millor detecció de situacions de soroll elevat, augment de la 
transparència i facilitar l’accés a la informació ambiental. 

 
 

PE-4. Taula interna de coordinació (Comissió d’oci) 

Tipus d’acció: Regulació i compliment de la legislació  Prioritat: Alta 

Agent que promou l’Acció: Ajuntament Agent a qui s’adreça l’Acció: Tècnics i 
regidors Ajuntament 

Descripció/Objectiu:  

La Comissió d’oci és una taula interna de coordinació formada per la regidora d'Urbanisme, 
Activitats, Mobilitat i Via Pública i tècnics de les àrees d’Activitats, Urbanisme, Sostenibilitat, Policia 
i altres, per tractar de forma integral les molèsties que poden causar les activitats relacionades 
amb la restauració, terrasses i l’oci nocturn. Les reunions de la comissió són cada quinze dies, es 
tracten casos concrets i es coordina l’actuació de l’Ajuntament davant de queixes ciutadanes 
causades per aquestes activitats.  

Seguiment: Seguiment de les actuacions de l’Ajuntament davant de casos concrets 

Àmbit d’actuació: Restauració, terrasses i oci nocturn 

Recursos: Personal propi 

Estimació del benefici a obtenir: Reducció de molèsties causades pel sector 

 
 

PE-5. Oferir i potenciar el servei de mediació de la policia local 

Tipus d’acció: Incentius Prioritat: Alta 

Agent que promou l’Acció: Ajuntament Agent a qui s’adreça l’Acció: Ciutadania 

Descripció/Objectiu:  
Des de l’any 2009, l’Ajuntament de Girona ofereix el servei de mediació de conflictes, tractant, 
entre d’altres temes, el soroll. Aquest servei és especialment útil en casos de conflictes per soroll 
veïnal. Encara avui és un servei força desconegut per la ciutadania. En aquest sentit, l’acció 
proposa potenciar el servei de mediació de la policia local davant de conflictes veïnals relacionats 
amb el soroll i difondre’l a través de l’apartat de sorolls de la pàgina web municipal. 

Seguiment: Nombre de mediacions per conflictes de sorolls 

Àmbit d’actuació: Ciutadania 

Recursos: Personal propi 

Estimació del benefici a obtenir: Resolució de conflictes per sorolls veïnals 
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PE-6. Implantació dels conciliadors cívics (nocturns) 

Tipus d’acció: Sensibilització i 
conscienciació 

Prioritat: Mitja 

Agent que promou l’Acció: Ajuntament Agent a qui s’adreça l’Acció: Ciutadania en àrees 
d’oci nocturn 

Descripció/Objectiu:  
Els conciliadors cívics detecten incidències en carrers i places per informar a la Policia, avisar-los 
de qualsevol urgència o comissió d’algun delicte durant l’horari nocturn i en les rutes d’oci de la 
ciutat. Es tracta d’una figura d’acció preventiva i de proximitat al ciutadà, d’informació i 
advertiment. En cap cas substitueixen les funcions dels agents de policia, però permeten dissuadir 
actes incívics (música alta als cotxes, beure alcohol al carrer, etc) i dibuixen una radiografia de l’oci 
nocturn a la ciutat que pot ser d’utilitat per a la Policia. 

S’han realitzat dues campanyes amb conciliadors cívics nocturns mitjançant plans municipals 
d’ocupació, corresponents als anys 2014 i 2015. A mitjan 2016 finalitza el contracte dels 
conciliadors cívics. 

En el futur, la figura del conciliador cívic es reformularà, desvinculant-lo totalment de l’acció 
policial. S’ha de veure si la figura del conciliador cívic nocturn s’integra en altres plans relacionats; 
com el programa nits Q, impulsat per Salut i si es reconverteix en una figura de sensibilització de 
caire amable. 

Seguiment: Nombre i tipologia d’incidències detectades pels conciliadors  

Àmbit d’actuació: Rutes d’oci de la ciutat 

Recursos: Pla municipal d’Ocupació 

Estimació del benefici a obtenir: Prevenció d’actes incívics i obtenció d’una visió general de la 
situació de l’oci nocturn a la ciutat 

 
 

PE-7. Organització d’activitats pel Dia Mundial de Lluita Contra el Soroll 

Tipus d’acció: Sensibilització i conscienciació Prioritat: Mitja 

Agent que promou l’Acció: Ajuntament Agent a qui s’adreça l’Acció: Ciutadania 

Descripció/Objectiu:  

Realització d’activitats de conscienciació amb motiu del Dia Mundial de Lluita contra el Soroll, que 
té lloc cada any, el darrer dimecres d’abril. En la mesura del possible, es coordinen les actuacions 
amb les campanyes impulsades per altres administracions (Generalitat o Diputació). 

Seguiment: Nombre de participants a les activitats proposades 

Àmbit d’actuació: Tot el municipi 

Recursos: Personal propi 

Estimació del benefici a obtenir: Conscienciar la ciutadania envers la contaminació acústica 
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PE-8. Oferta de recursos d’educació ambiental a les escoles sobre la temàtica del soroll 

Tipus d’acció: Sensibilització i conscienciació Prioritat: Mitja 

Agent que promou l’Acció: Ajuntament Agent a qui s’adreça l’Acció: Centres educatius 

Descripció/Objectiu:  
A través de La Caseta, anualment les escoles disposen d’una guia d’activitats on poden escollir 
diferents activitats i tallers, alguns d’ells relacionats amb el medi ambient i concretament amb la 
millora i recuperació de la qualitat acústica. Actualment, s’ofereixen 2 recursos educatius, el diari 
d’en Sonal i l’Orella Gegant, ambdós editats per la Generalitat de Catalunya.  

Seguiment: Nombre de centres educatius que sol·liciten els recursos 

Àmbit d’actuació: Centres educatius de la ciutat 

Recursos: Personal propi 

Estimació del benefici a obtenir: Millora de la conscienciació envers la contaminació acústica 

 

PE-9. Pla de camins segurs a les escoles 

Tipus d’acció: Inversions Prioritat: Alta 

Agent que promou l’Acció: Ajuntament Agent a qui s’adreça l’Acció: Centres educatius 

Descripció/Objectiu:  

Els camins escolars són iniciatives per afavorir que l’alumnat vagi a l’escola d’una manera 
autònoma i segura. L’objectiu d’aquesta actuació és realitzar un estudi cada any a una de les 
escoles de la ciutat.  

Aquesta actuació està prevista en el Pla de Mobilitat aprovat el 2014. El calendari de l’actuació 
definit en el Pla de mobilitat és el següent: 

 

Actualment (desembre 2015) s’han iniciat els treballs de dos camins escolars segurs:  

Acció 
PMU Tram de xarxa bàsica Actuació Grau d'execució % 

P6.1 Escola Mare de Déu del Mont - 
Rambla Ramon Berenguer II 

Camí segur a l'escola. Millora d'itineraris: 
visibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques 

Pendent de fer el darrer pas 
de vianants del carrer 
Pamplona 

90 

P6.2 Escola Annexa-Joan Puigbert - C. 
Isabel La Catòlica 

Realització de l'estudi de camí segur a 
l'escola 

Redactat 100 

     
 

Seguiment: Nombre de camins escolars executats 

Àmbit d’actuació: Voltants de centres educatius 

Recursos: Fase A: 15.000 €, fase B: 15.000 €, fase C: 5.000 €. Cost total previst: 35.000 € 

Estimació del benefici a obtenir: Disminució del trànsit viari al voltant dels centres educatius 
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PE-10. Disseny, senyalització i construcció de 10,9 km de la xarxa ciclable 

Tipus d’acció: Inversions Prioritat: Alta 

Agent que promou l’Acció: Ajuntament Agent a qui s’adreça l’Acció: Ciutadania 

Descripció/Objectiu:  

El Pla de Mobilitat Urbana de Girona contempla la redacció de projecte i execució dels trams de la 
xarxa ciclable definits a continuació: 

 

Actualment (desembre 2015) s’han iniciat els treballs dels següents trams:  

Acció 
PMU 

Tram de xarxa bàsica Actuació Grau d'execució % 

B2.2 Itinerari des de l'Hospital Josep 
Trueta fins a rotonda del 
Rellotge per l'av de França, camí 
Font de l'Abat i el pont de la 
Barca i la Devesa 

Senyalització de carril bici en calçada i 
vorera compartida a la Devesa. 1140 m. 

Executat l'agost de 2014 100 

B2.3 Viaducte del tren (pont de Pedret 
- plaça Poeta Marquina) 

Construcció d'un carril bici sota el tram 
nord del viaducte 

Licitació en marxa.  5 

B2.4 Viaducte del tren (pont de Pedret 
- plaça Poeta Marquina) 

Projecte de construcció carril bici sota el 
viaducte 

Projecte redactat i aprovat 
el 5 de setembre de 2014 

100 

B2.5 Nou pont del Riu Ter i rotonda 
pg. Sant Joan Bosco 

Noves infraestructures que preveuen 
carril bici en calçada 

30/04/2015 Posta en 
servei del nou pont amb 
650 m de carrils bici per a 
cada sentit 

100 

B2.7 Santa Eugènia des de parc 
Central fins a carrer Nou 

Projecte del carril bici des del Parc 
Central fins al carrer Nou 

Executat fins a travessia 
del Carril. Resta del tram 
projecte redactat 

100 

B2.8 Pedret i Pont Major Senyalització carril bici en calçada de 
Pedret fins al carrer Ramon Llull 

Pendent aprovació 
projecte i licitació 

10 

B2.9 Santa Eugènia des de parc 
Central fins a carrer Nou 

Senyalització del carril bici  El desembre 2014 s'ha 
senyalitzat fins a travessia 
del Carril (160 m.). S'ha 
aprovat definitivament el 
projecte de la resta del 
tram 

40 

 

Seguiment: Km de xarxa ciclable a la ciutat 

Àmbit d’actuació: Tot el municipi 

Recursos: Fase A: 605.500 €, fase B: 48.280 €. Cost total: 653.780 € 

Estimació del benefici a obtenir: Afavorir la mobilitat urbana en bicicleta 
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PE-11. Ampliació de la xarxa d'estacionament de bicicleta i Girocleta 

Tipus d’acció: Inversions Prioritat: Mitja 

Agent que promou l’Acció: Ajuntament Agent a qui s’adreça l’Acció: Ciutadania 

Descripció/Objectiu:  
L’acció contempla la incorporació de nous estacionaments de Girocleta, de forma gradual i seguint 
els criteris definits al PMU (estacions al centre de la ciutat i anar avançant cap als barris més 
allunyats de manera radial, etc). 

Pel que fa a les zones d’estacionaments de bicicleta en l’espai públic, a la ciutat de Girona n’hi ha 
196, amb capacitat per a 1.767 bicicletes. Paral·lelament la senyalització de la xarxa ciclable és 
necessari ampliar els aparcaments per a bicicletes, ‘d’acord amb uns criteris definits al PMU. 

Actualment (desembre 2015) s’han realitzat els treballs següents:  

B3.1 Estació de Girocleta a rambla 
Ramon Berenguer II i plaça 
Europa  

  Posta en marxa 4/12/2015 100 

B4.1 Implantació de noves zones 
d'aparcaments per a bicicletes 

Instal·lar zones d'aparcament per a 
bicicletes 

Realització a demanda.  50 

 

Seguiment: Nombre d’estacions de Girocleta i nombre d’estacionaments de bicicleta en espai 
públic. 

Àmbit d’actuació: Tot el municipi 

Recursos:  
Girocleta: fase A: 127.000 €, fase B: 228.000 €, fase C: 41.000. Total: 396.000 €. 

Ampliació xarxa d’estacionaments: Assumit pel pressupost ordinari dels serveis tècnics. 

Estimació del benefici a obtenir: Afavorir la mobilitat urbana en bicicleta 

 
 

PE-12. Campanyes per al foment de la bicicleta 

Tipus d’acció: Sensibilització i conscienciació Prioritat: Mitja 

Agent que promou l’Acció: Ajuntament Agent a qui s’adreça l’Acció: Ciutadania 

Descripció/Objectiu:  
Es proposa realitzar diverses campanyes per al foment de la bicicleta.  

La campanya realitzada ha estat: 

MS2.1 Campanya 
"Circular de 
manera cívica" 

Campanyes per a què els ciclistes circulin amb civisme 
fent un bon ús de la bicicleta i respectant les normes 
de circulació i les altres persones usuàries de la via 

Presentació de la campanya 
"Ciclista a la Vista"  el 18 de 
març de 2015 

100 

Es preveu fer més campanyes en els propers anys. 

Seguiment: Nombre d’accidents provocats per ciclistes 

Àmbit d’actuació: Tot el municipi 

Recursos: Fase A: 12.000 €, fase B: 6.000€. Total: 18.000 € 

Estimació del benefici a obtenir: Millorar la circulació en bicicleta 
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PE-13. Millora de les infraestructures i els autobusos 

Tipus d’acció: Inversions Prioritat: Alta 

Agent que promou l’Acció: Ajuntament Agent a qui s’adreça l’Acció: Ciutadania 

Descripció/Objectiu:  
L’acció TP 6.1 del Pla de mobilitat urbana contempla la creació de noves infraestructures pel 
transport públic de la ciutat: 

• Renovació dels autobusos per tal que siguin accessibles en la seva totalitat i siguin menys 
contaminants. Es compraran autobusos de gas natural i híbrids. 

• Construcció de l’estació d’autobusos interurbans subterrània amb intermodalitat amb el 
tren convencional i d’alta velocitat. 

• Construcció d’unes cotxeres municipals per TMG. 

En l’actualitat (desembre 2015) s’han adquirit autobusos per a la renovació de la flota. S’han 
adquirit 4 autobusos, 2 de gas natural de 80 places i dos autobusos de 61 places. Estan en 
funcionament des d’abril 2015. 

Seguiment: Nombre d’autobusos amb tecnologia sostenible 

Àmbit d’actuació: Transport públic municipal 

Recursos: Construcció cotxeres: 1.200.000 € 

Estimació del benefici a obtenir: Servei d’autobusos més eficient i sostenible 

 
 

PE-14. Pacificació del trànsit 

Tipus d’acció: Estratègica Prioritat: Mitja 

Agent que promou l’Acció: Ajuntament Agent a qui s’adreça l’Acció: Usuaris vehicle privat 

Descripció/Objectiu:  
En el marc de la nova jerarquització de la xarxa viària urbana de Girona es proposa pacificar la 
circulació de vehicles motoritzats en quatre punts estratègics de la ciutat (acció VP-3 PMU): 

• Pl. Catalunya: els aparcaments posar-los en línia i limitar l'estacionament a càrrega i 
descàrrega, minusvàlids, motos i bicicletes (2016) 

• Vall de Sant Daniel: remodelació urbanística i de regulació per poder compartir l'espai viari 
en seguretat (en execució). 

• Gaspar i Casal, Fontanilles i St. Francesc: expulsió de vehicles que cerquen aparcament 
mitjançant al informació de places disponibles de zona blava en rètols i smartphones. 
Executada. S’ha posat en marxa el 5/10/2015. 

• Ferrater Mora i plaça Sant Domènec: Instal·lació d'un control d'accés per preservar l'espai 
d'aparcament indiscriminat en el conjunt històric. 

Seguiment: Grau d’execució de l’acció 

Àmbit d’actuació: 4 punts estratègics definits a l’acció 

Recursos: 70.000 € 

Estimació del benefici a obtenir: Pacificar la circulació de vehicles motoritzats 
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PE-15. Pla d’impuls del vehicle elèctric 

Tipus d’acció: Estratègica Prioritat: Alta 

Agent que promou l’Acció: Ajuntament Agent a qui s’adreça l’Acció: Usuaris vehicle privat 

Descripció/Objectiu:  
1. Implantació gradual de punts de recàrrega públics i gratuïts pels vehicles elèctrics en superfície. 
S’està implantant un nou punt de recàrrega públic i gratuït cada any des de 2015 fins a 2019. 

2. Fomentar, mitjançant normativa, la implantació de punts de recàrrega en els aparcaments 
subterranis de titularitat pública i privats. 

3. Reducció de l’impost de circulació al 50% pels vehicles híbrids i del 75% pels vehicles elèctrics. 
S’ha aprovat la modificació de l'ordenança fiscal d’incrementar al 75% la bonificació dels vehicles 
elèctrics (desembre 2014). 

4. Tarifes d’estacionament a la zona blava i verda bonificades al 50 % pels vehicles 100% 
elèctrics. 

5. Ampliació de l’horari de càrrega i descàrrega al Barri Vell si les mercaderies es distribueixen 
amb vehicles elèctrics. 

6. Substituir els vehicles municipals per vehicles elèctrics gradualment. (es proposa substituir 2 
vehicles a l’any durant 4 anys). 

7. Incorporar als plecs dels serveis i empreses concessionàries l’obligació de incorporar 
gradualment vehicles elèctrics en tots els serveis públics. 

Seguiment: Nombre de vehicles elèctrics 

Àmbit d’actuació: Tot el municipi 

Recursos: Fase A: 90.000 €, fase B: 135.000 €. Total: 225.000 € 

Estimació del benefici a obtenir: Augment del parc de vehicles elèctrics de la ciutat. 

 
 

PE-16. Millorar la informació dels aparcaments per disminuir el trànsit d’agitació 

Tipus d’acció: Inversions Prioritat: Mitja 

Agent que promou l’Acció: Ajuntament Agent a qui s’adreça l’Acció: Usuaris vehicle privat 

Descripció/Objectiu:  
La informació dinàmica ha de permetre reduir el trànsit d’agitació buscant aparcament. Es 
proposen les següents accions: 

- Dotar als aparcaments subterranis públics i privats d’elements perquè puguin informar a l’entrada 
de l’aparcament i per smartphone de la disponibilitat de places lliures en temps real. 

- Desenvolupar, dins de l’aplicació per a mòbils Girona-In, un apartat de Transport i Mobilitat on 
s’informi en temps real de la disponibilitat de places lliures en els aparcaments subterranis de 
Girona. 

S’ha realitzat prova pilot amb sensors d’aparcament (2015). 

Seguiment: Grau d’execució de l’acció 

Àmbit d’actuació: Tot el municipi 

Recursos: Fase A: 26.000 €, fase B: 26.000 €. Total: 52.000 € 

Estimació del benefici a obtenir: Reduir el trànsit d’agitació 
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PE-17. Potenciar el repartiment de mercaderies en bicicleta 

Tipus d’acció: Estratègica Prioritat: Mitja 

Agent que promou l’Acció: 
Ajuntament 

Agent a qui s’adreça l’Acció: Transportistes de 
mercaderies 

Descripció/Objectiu:  

La distribució de mercaderies pels carrers de Girona amb sistemes de transport sostenibles és una 
de les iniciatives per les quals s’aposta des de l’Ajuntament de Girona, tal com s’inclou al Pla de 
mobilitat urbana aprovat el desembre del 2014.  

L’abril de 2016 s’ha presentat el servei de missatgeria sostenible que ha posat en marxa Càritas 
Diocesana de Girona i Ecosol, l’empresa d’inserció laboral de l’entitat. Es tracta d’un tricicle elèctric 
anomenat El Tricicle Verd amb el qual s’oferirà un servei innovador, ecològic i sostenible de 
repartiment i distribució de paqueteria a partir del mes de maig a Girona. A més, a través d’aquest 
servei s’inserirà laboralment persones en situació de vulnerabilitat social. 

El vehicle és capaç de transportar fins a 180 quilos de pes i està pensat per al repartiment de 
paqueteria al centres de les ciutats. El servei, anomenat “Repartim amb cor”, ofereix el repartiment 
final de paqueteria a altres empreses de transport des d’un magatzem centralitzat.  

En la primera etapa del llançament, el servei estarà disponible a la ciutat Girona, i l’àrea de 
cobertura comprendrà el Barri Vell, l’Eixample, Sant Narcís, la Devesa i Montilivi. 

Per tal de promoure la distribució urbana de mercaderies en bicicleta, en les zones de circulació 
restringida es permetrà el repartiment de mercaderies amb bicicleta fins a les 20:00h. 

Seguiment: Nombre de vehicles sostenibles de transport de mercaderies 

Àmbit d’actuació: Tot el municipi 

Recursos: No s’assigna cost a la mesura 

Estimació del benefici a obtenir: Reduir el soroll derivat de les tasques de transport de 
distribució de mercaderies 
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6.3 Accions previstes 
S’han classificat en tres categories, segons la prioritat d’execució:  

• Prioritat Alta: 2016 -2017 

• Prioritat Mitja: 2017-2019 

• Prioritat Baixa: 2019-2020 

 

Quadre resum d’actuacions previstes 

Àmbit Codi Nom de l’actuació 
Prioritat 
d’execució 

PV-1 Renovació del Pacte de convivència nocturna  Mitja 

PV-2 Actuacions conjuntes amb Salut de sensibilització de l’oci 
nocturn Alta 

PV-3 Augmentar el control sobre els establiments i implantació dels 
limitadors en línia Alta 

PV-4 Incorporar criteris acústics en l’autorització d’activitats a l’aire 
lliure Alta 

O
C

I 

PV-5 Difusió d’ajuts existents per a la millora de l’aïllament acústic  Mitja 
PV-6 Ampliar la xarxa d’estacions de vigilància de soroll Alta 

PV-7 Aprovar un protocol d’Actuació sobrer les queixes i denúncies 
per sorolls Mitja 

PV-8 Formació i capacitació del personal per a l’avaluació i control Mitja 

PV-9 Crear i/o mantenir actualitzats els canals per a l’accés a la 
informació ambiental Mitja 

PV-10 Elaborar un recurs educatiu basat en un itinerari sonor Baixa 

G
E

S
T

IÓ
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

PV-11 Demanar Pla d’Acció a Adif contra el soroll provocat per la 
línia ferroviària Mitja 

PV-12 Equilibri de fluxos motoritzats a l'Eixample Alta 

PV-13 Pla d’incentivació de l’ús del cotxe compartit Mitja 

M
O

B
IL

IT
A

T
 

PV-14 Reducció de velocitat al C. de Barcelona Alta 
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OCI 
 
PV-1. Renovació del Pacte per la convivència nocturna  

Tipus d’acció: Sensibilització i 
conscienciació 

Prioritat: Mitja 

Agent que promou l’Acció: 
Ajuntament 

Agent a qui s’adreça l’Acció: Bars, restaurants i 
discoteques relacionades amb l’oci nocturn  

Descripció/Objectiu:  
L’1 de juny de 2012 l’Ajuntament de Girona, conjuntament amb l’Associació d’Hostaleria Girona i 
Radial, es va adherir al Pacte per la Convivència Nocturna, una iniciativa impulsada per 
l'Associació Catalana Contra la Contaminació Acústica (ACCCA), la Federació catalana d'activitats 
recreatives musicals (FECASARM) i la Federació Intercomarcal d'Hostaleria i Restauració de 
Barcelona (FIHR).  

L’acció proposa recuperar els objectius del Pacte i signar Programes-Compromís amb activitats, 
sectors i gremis implicats en la generació de soroll. L’acció tractarà d’establir els compromisos i 
accions de col·laboració entre els diferents sectors i l’Ajuntament per tal de reduir el soroll que 
generen les seves activitats. 

El Pacte cercarà la complicitat dels locals d’oci nocturn en l’aplicació de bones pràctiques, 
col·laboració amb iniciatives de convivència que es proposin, en un ambient de diàleg i negociació 
per evitar els conflictes amb els veïns. 

Seguiment: Nombre de queixes de veïns relacionades amb activitats d’oci nocturn 

Àmbit d’actuació: Tot el municipi 

Recursos: Personal propi 

Estimació del benefici a obtenir: Reducció de les queixes dels veïns relacionades amb l’oci 
nocturn i millor percepció del sector oci. 

 
 
PV-2. Actuacions conjuntes de les diferents Àrees de l’Ajuntament relacionades amb la 
sensibilització de l’oci nocturn  

Tipus d’acció: Sensibilització i conscienciació Prioritat: Alta 

Agent que promou l’Acció: Ajuntament 
Agent a qui s’adreça l’Acció: Usuaris de bars, 
restaurants i discoteques relacionades amb l’oci 
nocturn 

Descripció/Objectiu:  
L’oci nocturn té incidència en diferents àrees de l’Ajuntament (activitats, salut, sostenibilitat, 
promoció i ocupació, etc). La coordinació de les iniciatives per millorar la qualitat de l’oci que 
emprengui cadascuna d’aquestes àrees i la suma d’esforços és clau per a l’eficàcia i l’eficiència de 
les actuacions.  

En aquest sentit, es tindrà en compte que l’EMPSA participa en les TaulesNitsQ del Programa Q 
de festa, nits de qualitat (enfocada al consum responsable, però també a la reducció de molèsties 
de soroll) per cercar solucions conjuntes amb altres Àrees que redueixin les molèsties de soroll 
causades per les aglomeracions a les sortides dels locals, etc.  

Seguiment: Nombre de queixes de veïns relacionades amb activitats d’oci nocturn 

Àmbit d’actuació: Àrees properes a locals d’oci nocturn 

Recursos: Sense determinar 

Estimació del benefici a obtenir: Reducció de les queixes dels veïns relacionades amb l’oci 
nocturn i millor percepció del sector oci. 
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PV-3. Augmentar el control sobre els establiments i implantació dels limitadors en línia 

Tipus d’acció: Regulació i compliment de la normativa Prioritat: Alta 

Agent que promou l’Acció: Ajuntament Agent a qui s’adreça l’Acció: Bars, restaurants i 
discoteques relacionades amb l’oci nocturn 

Descripció/Objectiu:  
Potenciar l’aplicació i millora en la gestió de l’ús de limitadors acústics: augmentar el control sobre 
els establiments i implantació dels limitadors en línia. De forma progressiva, exigir els limitadors en 
línia, prioritzant aquells locals que reben queixes reiterades de soroll. 

Seguiment: Nombre de queixes de veïns relacionades amb molèsties de música a l’interior de 
l’habitatge provinents de les activitats. 

Àmbit d’actuació: Locals amb música 

Recursos: Personal propi 

Estimació del benefici a obtenir: Reducció de les queixes dels veïns relacionades amb l’oci 
nocturn i millor percepció del sector oci. 

 
 
PV-4. Incorporar criteris acústics en l’autorització d’activitats a l’aire lliure 

Tipus d’acció: Estratègiques Prioritat: Alta 

Agent que promou l’Acció: Ajuntament Agent a qui s’adreça l’Acció: Promotors 
d’activitats a l’aire lliure 

Descripció/Objectiu:  
L’objectiu de l’acció és reduir les molèsties de soroll que causen les activitats d’oci/culturals a l’aire 
lliure, com poden ser concerts de música, festes, etc.  

S’elaborarà un manual d’instruccions/recomanacions a tenir en compte a l’hora d’atorgar els 
permisos per a activitats d’oci a l’aire lliure. Alguns aspectes que es poden contemplar són: 
orientació de l’escenari i altaveus, horaris de finalització recomanats, decibels màxims a façana, 
nombre màxim d’actuacions en un mateix espai al llarg de l’any, diversificació d’espais i altres. 
S’exigirà un estudi d’impacte acústic previ a l’autorització de l’actuació.  

Seguiment: Nombre de queixes de veïns relacionades amb molèsties d’esdeveniments a l’aire 
lliure. 

Àmbit d’actuació: Tot el municipi 

Recursos: Personal propi / contractació externa d’estudis d’impacte acústic d’actuacions 
promocionades per l’Ajuntament 

Estimació del benefici a obtenir: Reducció de les queixes dels veïns relacionades amb les 
activitats a l’aire lliure 
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PV-5. Difusió d’ajuts existents per a la millora de l’aïllament acústic 

Tipus d’acció: Incentius Prioritat: Mitja 

Agent que promou l’Acció: Ajuntament Agent a qui s’adreça l’Acció: Ciutadania 

Descripció/Objectiu:  

Difusió de les línies d’ajuts existents perquè els particulars afectats per nivells de soroll elevats a la 
via pública, substitueixin finestres i tancaments poc aïllants per altres que siguin més eficients en 
l’aïllament acústic.  

Seguiment: No s’especifica 

Àmbit d’actuació: Tot el municipi 

Recursos: Personal propi 

Estimació del benefici a obtenir: Millora de les condicions acústiques dels habitatges afectats 

 
 
PV-6. Ampliar la xarxa d’estacions de vigilància de soroll 

Tipus d’acció: Inversions  Prioritat: Alta 

Agent que promou l’Acció: Ajuntament Agent a qui s’adreça l’Acció: Ciutadania 

Descripció/Objectiu:  

L’any 2014 l’Ajuntament de Girona va iniciar l’execució del Programa de vigilància ambiental amb 
sonòmetres, inclòs en el projecte Smart Green. Una de les actuacions realitzades ha estat la 
implantació d’una Xarxa de Vigilància del soroll a la via pública, que inclou la instal·lació de 
sonòmetres ambientals en diversos punts de la ciutat. La xarxa actualment (març 2016) està 
composta per 5 sensors acústics ubicats a: Rambla Xavier Cugat, Passeig Ramon Folch, Carrer 
Figuerola, Av. Güell i Passeig Olot. 

L’acció contempla l’ampliació de la Xarxa amb 3 sensors acústics més, ubicats al Barri Vell, a 
petició dels pressupostos participats del Barri Vell.  

Seguiment: Consulta del Visoracustic i gestió de les alarmes. 

Àmbit d’actuació: Barri Vell 

Recursos: 12.000 + IVA. Total: 14.500 IVA inclòs 

Estimació del benefici a obtenir: Millor detecció de situacions de soroll elevat, augment de la 
transparència i facilitar l’accés a la informació ambiental. 

 
 
PV-7. Aprovar un protocol d’Actuació sobre les queixes i denúncies per sorolls 

Tipus d’acció: Estratègiques Prioritat: Mitja 

Agent que promou l’Acció: Ajuntament Agent a qui s’adreça l’Acció: Personal propi 

Descripció/Objectiu:  
L’objecte del Protocol d’Actuació sobre les Queixes i Denúncies per Sorolls de Girona es dotar a 
l’actual organització municipal d’una guia que faciliti l’aplicació tècnica de la normativa vigent 
actual, i la coordinació entre les diferents àrees de l’Ajuntament donada la complexitat de la gestió 
del soroll i la interconnexió d’aquesta matèria entre les diferents àrees municipals implicades. 

Seguiment: Temps de resposta a una queixa ciutadana 

Àmbit d’actuació: Ajuntament 

Recursos: Personal propi 

Estimació del benefici a obtenir: Millorar l’eficiència en la gestió de queixes de soroll 
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PV-8. Formació i capacitació del personal per a l’avaluació i control 

Tipus d’acció: Sensibilització i conscienciació Prioritat: Mitja 

Agent que promou l’Acció: Ajuntament Agent a qui s’adreça l’Acció: Personal propi 

Descripció/Objectiu:  
Formació i capacitació del personal municipal (tècnics, administratius, policia) per a l’avaluació i 
control del soroll. La formació s’enfocarà cap a aquells coneixements i procediments que permetin 
millorar les tasques relacionades amb l'avaluació i control de la contaminació acústica.  

Seguiment: Nombre de persones que han rebut formació 

Àmbit d’actuació: Ajuntament 

Recursos: Personal o recursos propis 

Estimació del benefici a obtenir: Millorar la capacitació del personal propi en matèria acústica 

 
 
PV-9. Crear i/o mantenir actualitzats els canals per a l’accés a la informació ambiental  

Tipus d’acció: Sensibilització i conscienciació  Prioritat: Mitja 

Agent que promou l’Acció: Ajuntament Agent a qui s’adreça l’Acció: Ciutadania 

Descripció/Objectiu:  
Crear canals per facilitar l’accés a la informació ambiental en matèria de contaminació acústica. 
Aquests canals poden ser: actualització de l’apartat web municipal de soroll, difondre informació a 
través de les xarxes socials, etc. 

Seguiment: Data d’actualització dels canals 

Àmbit d’actuació: Web i xarxes socials 

Recursos: Personal propi 

Estimació del benefici a obtenir: Facilitar l’accés a la informació ambiental i conscienciació 
envers el soroll 

 
 
 
PV-10. Elaborar un recurs educatiu basat en un itinerari sonor 

Tipus d’acció: Sensibilització i conscienciació Prioritat: Baixa 

Agent que promou l’Acció: Ajuntament Agent a qui s’adreça l’Acció: Centres 
educatius i públic general 

Descripció/Objectiu:  
Elaborar un recurs educatiu sobre acústica, adreçat inicialment a centres educatius i ampliable a la 
ciutadania en general. El recurs es planteja com un itinerari per la ciutat per tal de posar en 
evidència els diferents nivells acústics als quals estem exposats (llocs tranquils, llocs transitats, 
parcs i jardins, etc). 

L’activitat s’ajudarà d’una aplicació mòbil per prendre mesures acústiques i caldrà respondre un 
qüestionari a través del mòbil. 

Seguiment: Nombre d’usuaris del recurs 

Àmbit d’actuació: Tot el municipi 

Recursos: 6.000 € 

Estimació del benefici a obtenir: Millorar la conscienciació envers el soroll  
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PV-11. Demanar a Adif el Pla d’Acció contra el soroll provocat per la línia ferroviària 

Tipus d’acció: Regulació i compliment de la legislació Prioritat: Mitja 

Agent que promou l’Acció: Ajuntament Agent a qui s’adreça l’Acció: ADIF 

Descripció/Objectiu:  
A Girona, la línia ferroviària és una font de soroll notable, que afecta les persones que viuen als 
habitatges pròxims a la via del tren, especialment pel pas de trens de mercaderies en horari 
nocturn.  

Aquelles aglomeracions de més de 100.000 habitants i amb un pas de més de 30.000 trens anuals 
han de disposar del Pla d’Acció contra el soroll provocat per la infraestructura. A dia d’avui no es 
coneix amb certesa el nombre de trens de mercaderies al seu pas per Girona. 

Per aquest motiu, es proposa demanar a ADIF, responsable de la infraestructura ferroviària, el Pla 
d’acció contra el soroll provocat pel tren al seu pas per Girona. El Pla ha d’incorporar mesures 
correctores i compensatòries, com poden ser les pantalles acústiques, per reduir les molèsties de 
soroll causades pel pas de trens, especialment en horari nocturn. 

Seguiment: Estat de la reclamació 

Àmbit d’actuació: Línia ferroviària al seu pas per Girona 

Recursos: Personal propi 

Estimació del benefici a obtenir: Disminució de les molèsties causades pel pas de trens 

 
 
PV-12. Equilibri de fluxos motoritzats a l'Eixample 

Tipus d’acció: Estratègica Prioritat: Alta 

Agent que promou l’Acció: Ajuntament Agent a qui s’adreça l’Acció: Usuaris vehicle privat 

Descripció/Objectiu:  
Acció VP-2 del PMU. A l'Eixample hi ha 4 carrers d'entrada des del carrer Barcelona i un de sortida 
Lorenzana. El carrer Lorenzana és la via de connexió natural entre Sant Narcís, estacions de tren-
bus i l'Eixample. Les voreres tenen una amplada inferior a 1.80 m i cal ampliar voreres per 
fomentar el flux a peu. Per ampliar les vorera cal utilitzar un dels dos carrils de circulació els quals 
amb la distribució actual de sentits de circulació estan altament ocupats en hores punta. 

Per tant s'ha de fer una altra sortida de vehicles motoritzats de l’Eixample cap al carrer Barcelona. 
El carrer de Sant Joan Baptista la Salle té una ocupació molt baixa. 

La proposta de modificació de sentits de circulació és: Invertir Salle (fer-lo de sortida cap a 
Barcelona), invertir Lorenzana des de Juli Garreta fins a Migdia. Invertir Juli Garreta des de Salle 
fins a Lorenzana. 

Seguiment: Grau d’execució de l’acció 

Àmbit d’actuació: Eixample 

Recursos: 20.000 € 

Estimació del benefici a obtenir: Equilibri dels fluxos motoritzats 
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PV-13. Pla d’incentivació de l’ús del cotxe compartit 

Tipus d’acció: Incentiu Prioritat: Mitja 

Agent que promou l’Acció:  Ajuntament Agent a qui s’adreça l’Acció: Usuaris vehicle privat 

Descripció/Objectiu:  
L’objectiu de la proposta és fomentar les iniciatives privades i públiques de sistemes carsharing i 
carpooling de cara a racionalitzar l’ús del vehicle privat, promoure l’ús del vehicle compartit i reduir 
les necessitats d’aparcament. Aquests sistemes poden ser tant per a turismes com per a 
motocicletes i es té un especial interès que es desenvolupin a través de vehicles elèctrics. En el 
marc del PMU es proposa estudiar la viabilitat de crear una empresa municipal de carsharing o 
incorporar-la a TMG. 

Seguiment: Nombre d’usuaris del sistema 

Àmbit d’actuació: Tot el municipi 

Recursos: 150.000 € 

Estimació del benefici a obtenir: Reducció de l’ús del vehicle privat 

 
 
PV-14. Reducció de velocitat al C. de Barcelona 

Tipus d’acció: Inversions Prioritat: Alta 

Agent que promou l’Acció:  Ajuntament Agent a qui s’adreça l’Acció: Usuaris vehicle privat 

Descripció/Objectiu:  
El carrer de Barcelona és un punt prioritari de millora de la qualitat acústica. D’altra banda, el tram 
entre el carrer Emili Grahit i la plaça Marquès de Camps presenta una alta sinistralitat.  
En aquest sentit, la present acció proposa implantar mesures per reduir la velocitat en alguns 
trams del carrer de Barcelona i fixar el límit a 40 km/h. La reducció del límit de velocitat ha de 
permetre millorar l’emissió de soroll causada pel pas de vehicles i, alhora, disminuir la 
concentració d’accidents. 

Seguiment: Nivell acústic del carrer de Barcelona 

Àmbit d’actuació: C. de Barcelona 

Recursos: No s’especifica 

Estimació del benefici a obtenir: Reducció del soroll i de la sinistralitat 

 
 

6.4 Mesures específiques per protegir les zones tranquil·les 

El municipi de Girona no té aprovada cap zona d’especial protecció de la qualitat acústica 
(ZEPQA). Tot i això, es pretén preservar les àrees que gaudeixen d’una bona qualitat 
acústica tenint en compte les mesures següents: 

• Reducció i/o manteniment del pas de vehicles.  

• Reducció i/o manteniment de la velocitat als vials.  

• Reforç del compliment de les zones 30 del municipi. 

• Valoració del vector soroll a l’hora d’atorgar llicències d’activitats. 

• Inspecció i control de les activitats existents. 
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7. Informació econòmica i calendari 
 
A continuació es mostren les actuacions que contempla el Pla d’actuació per a la millora 
de la qualitat acústica de Girona 2016-2020, segons calendari i cost econòmic previst: 
 

Accions executades 

Codi Nom de l’actuació 
Any 

d’execució Cost (€) 

E-1 
Redacció i aprovació de l’Ordenança municipal 
reguladora del soroll i les vibracions de Girona  2013 Personal 

propi 

E-2 Elaboració i aprovació del mapa de capacitat acústica  2013 Personal 
propi 

E-3 
Elaboració d’estudis acústics en determinats sectors 
(Figuerola, Blay, Barri Vell) 2015 13.334,20 

(IVA inclòs) 

E-4 Actualització del Mapa de Soroll de la ciutat 2015 5.949,93 € 
(IVA inclòs) 

E-5 Renovació de l’apartat sobre soroll del web municipal 2015 Personal 
propi 

 
Accions en procés d’execució 

Codi Nom de l’actuació Inici- Final Cost (€) 

PE-1 Pla anual de Vigilància Ambiental de la 
contaminació acústica 2013 - en continu Personal 

propi 

PE-2 Implantació de la Xarxa de Vigilància del soroll a la 
via pública (5 sensors acústics) 2013 - en continu 14.273,16 

(IVA inclòs)  

PE-3 Publicació de les dades acústiques en temps real – 
Visoracustic 2015 - en continu 21.239,13 

(IVA inclòs) 

PE-4 Taula interna de coordinació (comissió d’oci) 2011 - en continu Personal 
propi 

PE-5 Oferir el servei de mediació de la policia local 2009 - en continu Personal 
propi 

PE-6 Implantació dels conciliadors cívics (nocturns) 2014 - 2016 Pla 
d’Ocupació 

PE-7 Organització d’activitats pel Dia Mundial de Lluita 
Contra el Soroll 2015 - en continu Personal 

propi 

PE-8 Oferta de recursos d’educació ambiental  2015 - en continu Personal 
propi 

PE-9 Pla de camins segurs a les escoles 2014 - 2020 35.000 * 

PE-10 Disseny, senyalització i construcció de 10,9 km de 
la xarxa ciclable 2014 – 2019 653.780 * 

PE-11 Ampliació de la xarxa d'estacionament de bicicleta i 
Girocleta 2014 – 2020 396.000 * 

PE-12 Campanyes per al foment de la bicicleta 2015 – 2020 18.000 * 
PE-13 Millora de les infraestructures i els autobusos 2015 – 2020 1.200.000 * 
PE-14 Pacificació del trànsit 2015 - 2020 70.000 * 
PE-15 Pla d’impuls del vehicle elèctric 2014 - 2019 225.000 * 

PE-16 Millorar la informació dels aparcaments per 
disminuir el trànsit d’agitació 2015 -2020 52.000 * 

PE-17 Potenciar el repartiment de mercaderies en 
bicicleta 2016 - 2020 Sense 

determinar 
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Accions previstes 

Àmbit Codi Nom de l’actuació 
Prioritat 

d’execució Cost (€) 

PV-1 Renovació del Pacte de convivència nocturna  Mitja Personal 
propi 

PV-2 Actuacions conjuntes amb Salut de sensibilització 
de l’oci nocturn Alta Personal 

propi 

PV-3 Augmentar el control sobre els establiments i 
implantació dels limitadors en línia Alta Personal 

propi 

PV-4 Incorporar criteris acústics en l’autorització 
d’activitats a l’aire lliure Alta Personal 

propi 

O
C

I 

PV-5 Difusió d’ajuts existents per a la millora de 
l’aïllament acústic  Mitja Personal 

propi 

PV-6 Ampliar la xarxa d’estacions de vigilància de soroll Alta 14.500  
(IVA inclòs) 

PV-7 Aprovar un protocol d’Actuació sobrer les queixes 
i denúncies per sorolls Mitja Personal 

propi 

PV-8 Formació i capacitació del personal per a 
l’avaluació i control Mitja 

Personal o 
recursos 

propis 

PV-9 Crear i/o mantenir actualitzats els canals per a 
l’accés a la informació ambiental Mitja Personal 

propi 

PV-10 Elaborar un recurs educatiu basat en un itinerari 
sonor Baixa 6.000 

G
E

S
T

IÓ
 A

M
B

IE
N

T
A

L
 

PV-11 Reclamar Pla d’Acció a Adif contra el soroll 
provocat per la línia ferroviària Mitja Personal 

propi 

PV-12 Equilibri de fluxos motoritzats a l'Eixample Alta 20.000 * 

PV-13 Pla d’incentivació de l’ús del cotxe compartit Mitja 150.000 * 
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PV-14 Reducció de velocitat al C. de Barcelona Alta Sense 
determinar 

 
* Accions previstes al Pla de mobilitat urbana de Girona, de desembre 2014. 


