
PRÒLEG 

 

 

 

Fa ben bé 15 anys que, després de patir un greu problema de soroll veïnal,  vaig començar a 

informar-me, formar-me i investigar sobre la contaminació acústica des del vessant jurídic i vaig 

descobrir les poques respostes que la legislació i els tribunals oferien als que n’érem víctimes.  

 

Aquest era un àmbit del dret gairebé desconegut, del qual no ens havien parlat gens a la 

carrera i totes les referències que trobava, apuntaven en una sola direcció: en Lluís Gallardo, 

exlletrat de l’Ajuntament de Barcelona, sociòleg i advocat. A més a més, mediàticament per mi 

era la cara visible de l’Associació Catalana contra la Contaminació Acústica.  

 

L’Associació Catalana Contra la Contaminació Acústica (ACCCA) és una entitat sense ànim de 

lucre, independent, completament desvinculada de partits polítics i dels seus programes, i 

d’administracions públiques, l’objecte de la qual el constitueix la lluita contra les causes i els 

efectes dels sorolls. L’ACCCA també desenvolupa una tasca d’informació i assessorament als 

afectats per la contaminació acústica i a la ciutadania en general. 

 

Així doncs, vaig posar-m'hi en contacte i, a més de fer-me'n sòcia, em vaig oferir a col·laborar 

amb l’assessoria jurídica de l’Associació.  Allà va començar una relació d’amistat i de 

col·laboració professional que ens ha portat a compartir aquesta aventura que teniu a les mans: 

el primer llibre de Dret Acústic de Catalunya.  

 

El dret acústic, aquests anys, ha anat adquirint un protagonisme creixent, fàcilment visible en 

l’activitat normativa i en la nombrosa jurisprudència amb la qual ara per ara comptem; molta 

d’ella li devem, també, a l’autor d’aquest manual, qui amb més de 15 anys d’experiència 

professional ha estat constant, creatiu i innovador lluitant contra el soroll.  

 

També a la premsa trobem centenars de notícies relacionades amb el soroll i que sovint són 

objecte de debat. Sembla que tothom pot arribar a entendre el problema que suposa viure a 

prop d’una zona d’oci nocturn, però no sempre hi ha unanimitat respecte altres qüestions: les 

campanes de l’església que anuncien totes les hores, el músic que assaja al seu habitatge, els 

gossos que borden tota la nit.... Darrere d’aquestes notícies i del debat, que és bo i necessari, 

també trobem gairebé sempre en Lluís Gallardo, ja sigui com a lletrat d’una de les parts o com 

a expert en el tema a qui els mitjans demanen la seva opinió.  

 

Dret acústic de Catalunya ve precedit per una breu presentació en què s’assenyalen al lector 

els trets que caracteritzen l’obra, oferint una introducció a la matèria.   

 



La primera part d’aquest llibre, sobre “Legislació” aprofundeix sobre la normativa que s’ha 

aprovat a Catalunya. L'Estatut d'Autonomia preveu, en l'article 144.1.h, la competència de la 

Generalitat per a establir la regulació de l'ambient atmosfèric i de les seves diverses classes de 

contaminació, inclosa, per tant, la contaminació acústica. El 28 de juny de 2002 s’aprovà la Llei 

16 de protecció contra la contaminació acústica. Després de la promulgació de la Llei estatal 

37/2003, de 17 de novembre, del soroll, del Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, que la 

desplegà pel que fa a l'avaluació i gestió del soroll ambiental i del Reial Decret 1367/2007, de 

19 d'octubre, que la desenvolupà pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i 

emissions acústiques, trobem, de nou a Catalunya, el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel 

qual s'aprovà el Reglament de l’esmentada Llei 16/2002, i se n'adapten els annexos. Finalment, 

cal tenir en compte les ordenances que s’han d’aplicar a cada municipi. Aquesta part del llibre, 

finalitza amb l’examen de la normativa municipal de Barcelona.  

 

La segona part de Dret Acústic de Catalunya, sobre la “jurisdicció”, exposa la legislació civil, 

penal administrativa i laboral que tracta del tema i l’aplicació que se’n fa als tribunals de justícia. 

A més de la brillant exposició quant a les immissions en l’àmbit civil, destaco l’especial 

rellevància de la part del llibre que fa menció a la inactivitat de l’administració. Sovint qui pateix 

el soroll es troba amb un doble problema, que és conviure amb la font de contaminació acústica 

i amb la manca d’actuació de l’ajuntament que se suposa que l’ha de defensar i que pren una 

actitud passiva vers l’infractor o fins i tot és qui, per qüestions econòmiques, ha donat suport a 

un tipus d’oci sorollós que minva la qualitat de vida dels veïns del municipi vulnerant el seu dret 

al descans, a la integritat física, a la privacitat domiciliària i a gaudir del medi ambient.  

Personalment, i deixant-me endur per la passió de criminòloga he llegit amb especial atenció la 

part dedicada al dret penal.  

 

Com a jurista i ciutadana d’un municipi excessivament sorollós i no resignant-me al fet que no 

sigui possible eliminar o reduir la contaminació acústica, agraeixo de tot cor al Lluís Gallardo 

que comparteixi en aquest llibre els seus coneixements i experiències professionals que fan 

endinsar-nos en la normativa jurídica acústica de Catalunya, conèixer el parer dels jutjats i 

Tribunals i, en definitiva, saber com defensar els nostres drets.   

 

Sense cap mena de dubte Dret Acústic de Catalunya serà des del moment de la seva 

publicació, un llibre jurídic de referència en la matèria, útil per als professionals del dret, 

funcionaris, estudiants universitaris..., ja que és ple d’eines teòriques i pràctiques, amb un 

vessant jurídic però també amb un punt de narració sociològica que ens apropa a la sorollosa 

realitat que ens ha tocat viure.  

  

A Barcelona, el març de 2014. 

Ana Belén Almécija Casanova 

Advocada i editora 


