
15.-MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-MES, PDeCAT-
DEMÒCRATES, CUP-PC, Cs, ICV-EUiA I PSC PER TAL DE RESOLDRE ELS 
PROBLEMES DE SOROLL A MAS GENER I DONAR SUPORT AL VEÏNAT EN 
LES ACCIONS JUDICIALS QUE DECIDEIXIN EMPRENDRE  

 
 

1. ATÈS que des de fa anys les veïnes i els veïns de Mas Gener han expressat el 

seu malestar pel soroll de l'autopista AP7-B30, especialment des de la creació, el 

2003, de la nova sortida que va aproximar encara més el pas de vehicles als 

habitatges del carrer de Guadalajara en aquest barri. Mentre a l'autopista hi ha 

instal·lades des de fa anys unes pantalles acústiques estàndards (totes elles d'igual 

característiques i alçada), al carrer Guadalajara, número 1 i en els diferents 

viaductes, no hi ha cap tipus de pantalla. 

 

2. ATÈS que en tractar-se d'una infraestructura de competència estatal, és 

d'aplicació la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, així com el Reial Decret 

1367/2007, de 19 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003 , de 17 de 

novembre, del soroll, pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i 

emissions acústiques. D'acord amb la Llei 37/2003, els sectors de territori afectats 

al funcionament o desenvolupament de les infraestructures de transport poden 

quedar gravats per servituds acústiques. Les zones de servitud acústica s'han de 

delimitar en els mapes de soroll mesurat o calculat per l'administració competent. 

 

3. ATÈS que els mapes de soroll s'han de revisar i, de ser convenient, modificar 

cada cinc anys a partir de la data de la seva aprovació. A partir d'aquests mapes 

s'han de desenvolupar els plans d'acció en matèria de contaminació acústica amb 

les mesures correctores que siguin adequades. Per a les infraestructures 

preexistents, els plans d'acció en matèria de contaminació acústica s'han de revisar 

i en el seu cas modificar cada cinc anys des de la data de la seva aprovació. 

 

4. ATÈS que el 21 de maig de 2013, el Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

va aprovar una moció institucional, amb el suport de tots els grups municipals, sobre 

mesures protectores contra la contaminació acústica causades per les 

infraestructures viàries al municipi de Sant Cugat del Vallès . En el cas de l'autopista 

AP7, s'instava al Ministeri de Foment a revisar la seva proposta d'actuació contra el 

soroll, definida al mapa estratègic de soroll de desembre de 2007, així com a 

reasfaltar amb asfalts microgranulares o sonoreductors el tram que recorre Sant 

Cugat del Vallès, de la mateixa manera que ja s'havia fet en el municipi de Molins 

de Rei. 

 

 

 



5. ATÈS que l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va sol·licitar a la Diputació de 

Barcelona mitjançant el Pla de Concertació 2013, la realització de mesures 

sonomètriques per avaluar el nivell de soroll de l'autopista AP7-B30 en el seu pas 

pel barri de Mas Gener. Entre el 21 d'octubre i el 3 de novembre de 2013, l'Oficina 

Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona va fer mesures 

sonomètriques amb una unitat mòbil en dos punts, carrer de Guadalajara, núm. 1 i 

carrer de Folch i Torres, núm. 9, durant una setmana en cada punt, i es va 

comprovar que es produïa un incompliment dels objectius de qualitat en l'horari 

nocturn en els dos punts per superar en més de 3 dB (a), i en el cas del carrer 

Guadalajara gener, fins i tot es va detectar incompliment en horari diürn i vespertí. 

 

6. ATÈS que el 24 de febrer de 2014 l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va 

transmetre una carta al Ministeri de Foment adjuntant l'informe tècnic de la Diputació 

de Barcelona, demanant-li que tingués en compte els resultats obtinguts en fer el 

nou mapa estratègic de soroll i li va remetre informació respecte de les mesures i 

actuacions contra el soroll executades en el terme municipal de Sant Cugat del 

Vallès. El Ministeri de Foment va respondre el 20 de maig de 2014 indicant que 

continuava sense desenvolupar els estudis de detalls que preveu el Mapa Estratègic 

de Sorolls (2007) per determinar l'abast de les mesures correctores a implementar 

per reduir els nivells de soroll. Així mateix, indica el Ministeri que dins dels treballs 

de conservació, durant l'any 2013, s'han aplicat paviment sonoreductors a l'AP7 

entre el PQ 157 + 100 i el PQ160 + 100; i que està previst durant el 2014 l'aplicació 

d'asfalt sonoreductor a tota l'AP7, així com en els laterals de la B30. 

 

7. ATÈS que a finals d’agost de 2017 la Direcció General de Carreteres del Ministeri 

de Foment es va posar en contacte amb l’Ajuntament de Sant Cugat per informar 

de la intenció de repetir les mesures sonomètriques per verificar el grau 

d’incompliment detectat en l’estudi presentat per l’Ajuntament i sol·licitar el contacte 

amb els mateixos veïns que van participar en l’estudi. Atès que a finals d’octubre de 

2017 l’empresa Bagh Tècnica, contractada pel Ministeri de Foment, va repetir les 

mesures dels nivells de soroll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ATÈS que el Mapa Estratègic de soroll per a l’autopista AP-7/AP-2 de l’any 2007 

(1a fase) i la seva revisió el 2013 (2a fase), preveia desenvolupar estudis de detall 

per determinar l'abast de les mesures correctores a implementar per reduir els 

nivells de soroll. Atès que en el BOE de 26 de novembre de 2016, la Direcció 

General de Carreteres del Ministeri de Foment va publicar l’anunci pel que es sotmet 

a informació pública el Plan de Acción contra el Ruido (2a fase) de las carreteres de 

la Red del Estado en régimen de concesión (autopistes de peaje). Atès que el 28 de 

febrer de 2017 l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va presentar al·legacions dins 

del tràmit d’informació pública del Plan de Acción contra el Ruido (2a fase) de las 

carreteres de la Red del Estado en régimen de concesión (autopistas de peaje) al 

Ministerio de Fomento, per que les propostes incloses eren insuficients per reduir 

les emissions de soroll d’acord amb l’estudi realitzat per l’Ajuntament, especialment 

per garantir el compliment dels objectius de qualitat acústica en l’horari nocturn, i 

que es valorés la possibilitat d’implantar actuacions complexes com ara 

apantallaments acústics formats per un tram vertical amb visera o bé semi coberts i 

la realització d’una pantalla acústica a la mitjanera que separa els dos sentits de la 

circulació. 

 

9. ATÈS que el 30 de desembre de 2016 la Comissió de Foment del Congrés dels 

Diputats va aprovar una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana per resoldre de forma definitiva i immediata els problemes de soroll 

provocats pel trànsit a l’autopista AP7-B30 en el seu pas per Mas Gener acordant 

la incorporació en els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 una partida 

pressupostaria per desenvolupar les mesures necessàries a fi i efecte de minimitzar 

els nivells de soroll provocats per l’AP7-B30 a Mas Gener.  

 

10. ATÈS que els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 no van 

incorporar cap partida pressupostària que permetés desenvolupar les mesures 

necessàries a fi i efecte de minimitzar els nivells de soroll provocats per l’AP7-B30 

a Mas Gener. 

 

11. ATÈS que el 26 de juliol de 2016 l’Ajuntament de Sant Cugat va aprovar la 

contractació de l’Estudi d’Impacte Acústic de l’autopista AP-7 al seu pas per Mas 

Gener a AV Enginyers, empresa especialitzada en avaluació de soroll 

d’infraestructures i acreditada per la Generalitat de Catalunya. Atès que l’informe de 

l’empresa d’1 de febrer de 2017 va concloure que era necessari realitzar una nova 

pantalla acústica amb una alçada molt superior a la proposta en el Plan de Acción 

contra el Ruido (2a fase) de las carreteres de la Red del Estado en régimen de 

concesión (autopistes de peaje) de 2016. 

 

 



12. ATÈS que per tot l’esmentat es constata la deixadesa del Ministeri de Foment 

espanyol i la nul·la voluntat de resoldre la situació que des de fa anys pateix el veïnat 

de Mas Gener, que pateix soroll de l’autopista AP7-B30 amb afectacions a la seva 

salut, sobretot a la infància i a les persones grans, ja que no poden descansar per 

les nits. A més a més, els resultats demostren, i així ho manifesten les veïnes i els 

veïns afectats, que tot això repercuteix, fins i tot, en les seves relacions 

interpersonals, familiars i socials. Tenint en compte l’efectiu perjudici contra la salut 

del veïnat de Mas Gener pel soroll que pateixen, els fets esmentats podrien ser 

constitutius d’un delicte contra el medi ambient per exposició continuada al soroll.   

 

Per tot això, es proposa que el Ple Municipal de Sant Cugat del Vallès acordi: 
 
PRIMER.- Desenvolupar des de l’Ajuntament de Sant Cugat totes les accions 

possibles per a reduir l’exposició a l’impacte acústic que pateix el veïnat de Mas 

Gener pel soroll de l’autopista AP7-B30. 

 

SEGON.- Instar al Ministeri de Foment a remetre el resultat de les mesures 

sonomètriques realitzades a l’octubre de 2017 per l’empresa Bagh Tècnica i a 

desenvolupar totes les mesures necessaris a fi i efecte de minimitzar els nivells de 

soroll provocats per l’AP7-B30 en el seu pas per Mas Gener en un termini màxim de 

tres mesos. 

 

TERCER.-  Donar suport a les veïnes i veïns de Mas Gener en les accions judicials 

que decideixin impulsar contra el Ministeri de Foment per posar fi als perjudicis 

contra la salut que pateixen per l’exposició continuada al soroll de l’autopista AP7-

B30.   

 

QUART.- Comunicar l’adopció dels presents acords a l’Associació de Veïns i 

Propietaris de Mas Gener, al Consell de Barri de Mira-sol i al Ministeri de Foment 

del Govern espanyol.  

 
 

Sant Cugat del Vallès, 11 de desembre de 2017 


