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Més informació?                                
L’ACCCA ofereix un servei d’assessorament jurídic i gratuït i orientatiu a tot el veïnat que pugui sentir-se perjudicat pel soroll i les vibracions. 
Aquest té lloc cada segon divendres de mes de 19 a 21 hores al local de l’Associació Veïnal del Centre, al Casal Robert Brillas.
ACCCA Esplugues Llobregat: acccaesplugues@hotmail.com // ACCCA Baix Llobregat:  acccabaixllobregat@gmail.com

Una mica d´història

L’ajuntament d’Esplu-
gues va ser el primer de 

Barcelona en ser condemnat 
per haver vulnerat els drets 
fonamentals d’un ciutadà al 
descans i a la intimitat domi-
ciliària per la seva inactivitat 
i passivitat en el control dels 
sorolls que l’empresa Labo-
ratorios Sabater Tobella S.A. 
ocasionava a través dels seus 
equips de climatització des de 
febrer de 2001. 

També va rebre una altra 
condemna d’aquest tipus 

el maig de 2006 que va ser 
confirmada el febrer de 2007 
pel TSJC després que l’ajunta-
ment fes diferents recursos per 
eludir la condemna. Fins a 20 
cops va trucar David  a la po-
licia local per demanar alguna 
solució. El TSJC va ordenar a 
l’ajuntament prendre les mesu-
res necessàries per a eliminar 
l’excés de soroll del Restaurant 
Fondue de La Plana.

La darrera sentència, de 8 
de febrer passat, del Tribu-

nal Superior de Justícia de 
Catalunya, torna a condemnar 
(ratificant el veredicte del Jut-

Associació Catalana Contra la Contaminació Acústica
10 anys de lluita contra la contaminació acústica
El mes de maig l’Associació Catalana Contra la Contaminació 
Acústica (ACCCA) compleix el seu desè aniversari i aquí fem repàs 
d’algunes històries que ha viscut la primera associació del Baix 
Llobregat per a lluitar contra el soroll.

jat) al Consistori d’Esplugues 
per no haver fet pràcticament 
res davant de les queixes d’un 
ciutadà envers els sorolls d’un 
restaurant ubicat sota casa 
seva. Malgrat tot, es limita 
la indemnització que haurà 
de rebre, ja que el Jutge de 
primera instància va atorgar 
“massa” indemnització (amb 
estimació íntegra i total de la 
demanda), inclosa la referent 
als danys psíquics ocasionats.

L’ajuntament i les empreses 
en qüestió en lloc de mirar 

de solucionar el problema van 
preferir gastar-se diners (més 
greu és el cas de l’ajuntament 
doncs són diners públics) en 
recursos judicials. Les condem-
nes insisteixen en que s’han de 
prendre les mesures oportunes 
per reduir el soroll.

ACTUALMENT
Avui dia hi ha dues demandes contra l’ajuntament per 

vulneració de drets fonamentals en temes relacio-
nats amb contaminació acústica, hi ha un recurs pendent, 
en aquests moments, sobre una matèria de contaminació 
acústica. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha de 
resoldre un recurs presentat per la comunitat de propietaris 
del c/Santiago Rossinyol núm. 7.

ELS 10 ANYS D´ACCCA

L’ACCCA considera que 
en aquests 10 anys la 

conscienciació social vers la 
problemàtica del soroll a la 
nostra societat ha canviat 
substancialment. Doncs 
per exemple ara l’associ-
ació és vista com un grup 
de pressió social amb un 
equip tècnic vàlid per a 
informar sobre l’elaboració 
de normatives protectores 
contra la contaminació 
acústica. També valoren 
positivament el creixement 
de l’entitat que de les 4 
persones que la fundaren 
el 1998 s’ha passat als prop 
de 200 membres amb l’ad-
hesió de 600 persones.

Les relacions amb 
l’ajuntament no van 

començar molt bé doncs 
quan hi havia les denunci-
es per soroll, l’ajuntament 
va denegar una subvenció 
a la delegació de l’ACCCA 
a Esplugues per a portar 
a terme un projecte de 
sensibilització en la matèria 
ambiental de la contamina-
ció acústica. Allò destaca-
ble de l’assumpte no va ser 
la denegació (única entre 
totes les sol·licituds d’ajuts 
econòmics), sinó el seu 
motiu.

Reproduïm literalment 
el text de la resolució: 

“Per a  l’any 2004, a 
les Bases Reguladores 
per a l’atorgament 
de subvencions no es 
contempla l’àmbit de 
medi ambient ni crite-
ris d’atorgament per a 
projectes i/o activitats 
en matèria de sensibi-
lització de contamina-
ció acústica”.

El soroll viola constantment el dret del nostre benestar i qualitat de vida, 
afectant la nostra salut i el desenvolupament de les persones14

www.sorolls.org

Els decibels...  (dBA)
La pressió del so es torna nociva a uns 75 dBA i dolorosa 
al voltant dels 120 dBA. Pot causar la mort quan 
arriba a 180 dBA. El límit de tolerància recomanat per 
l’Organització Mundial de la Salut és de 65 dBA. L’oïda 
necessita una mica més de 16 hores de repòs per a 
compensar 2 hores d’exposició a 100 dB (discoteca 
sorollosa). Els sons de més de 120 dB (banda sorollosa 
de rock o volum alt en els auriculars) poden danyar a 
les cèl·lules sensibles al so de l’oïda interna provocant 
pèrdues d’audició.

50 dBA 
Conversa tranquil·la

Tranquil·litat

60 dBA 
Conversa animada

Una mica molest

70 dBA 
Aspirador  

Molest

80 dBA 
Fàbrica

Molest. Possible dany

90 dBA 
Moto

Molt molest. Danys

150 dBA 
Enlairament avio a 25 metres 

Trencament del timpa

120 dBA 
Sirena propera

Una mica de dolor

L  ́ajuntament i 
les empreses en lloc 

de solucionar el 
problema van preferir 

gastar-se diners  en 
recursos judicials


