
 
El Col·legi d’Enginyers Tècnics i Pèrits de 

Telecomunicació de Catalunya 
(COETTC), ha estat sensible a les 

necessitats d’un sector amb una gran 
especialització tècnica. 

 
 

Des del COETTC, creiem en la 
importància de defensar la feina ben feta 

com a garantia per a la resolució dels 
conflictes causats pel soroll. 

 
 
 
 

 
Us hi esperem!!! 

Podeu fer les inscripcions a 
comunicacio@coettc.com 

 

 
“A tots els assistents que ho sol·licitin se'ls 
lliurarà un certificat d'assistència”. 
 
                     
 

Auditori  
BANC DE SABADELL 

Av. Diagonal, 407, 5a planta  
08008 Barcelona 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Amb el suport de: 

 

 
 

 
 
Entitats col·laboradores: 
 

 
     

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Informació i inscripcions 
La inscripció és gratuïta i podeu fer-la a  

comunicacio@coettc.com 
........... 

Per a més informació, adreceu-vos al servei  
d’informació del COETTC, 

Tel.93 434 20 70 

 

JORNADA TÈCNICA 
 

 

* 

 

Gestió i Supervisió 
d’Activitats 

 

* 

 

 

 

 

 19 de març de 2012 
Auditori  

BANC SABADELL 
Av. Diagonal, 407 5a pl. 

08008 Barcelona  

 
 
 
 
 
 

Organitza: 

 

 

19 de març de 2012 



Presentació 
 
La publicació del D176/20009 va suposar 
un pas endavant en la lluita contra la 
contaminació acústica a Catalunya. A 
banda de desplegar la Llei 16/2002, 
aquest document aconsegueix la 
necessària harmonització amb el 
RD1367/2007 i la Directiva Europea 
2002/49/EC. Una de les novetats més 
destacables de la nova legislació està en 
la forma d’avaluar els nivells de soroll.  
Tot i ser un document força recent, les 
experiències i treballs diaris dels 
professionals, semblen indicar que la 
metodologia d’avaluació del soroll 
d’activitats s’està mostrant poc efectiva, i 
deixa molts casos sense resoldre 
satisfactòriament. Què fer en aquestes 
situacions? Com podem resoldre els 
expedients satisfactòriament per totes les 
parts? 
Els moments actuals de crisi són 
especialment difícils per a tots els sectors. 
Compaginar les activitats econòmiques 
relacionades amb el lleure i el descans de 
les persones properes, suposa sempre un 
repte molt difícil d’aconseguir, però no 
impossible en la majoria de casos. 
Existeix una formula eficaç per 
compatibilitzar el territori? 
L’intrusisme professional en el sector està 
fent molt de mal i perjudica greument tant 
als empresaris com a les persones 
residents a les proximitats de les activitats. 
Quines eines pot emprar l’Administració 
per detectar aquest problema? Quines 
conseqüències podria comportar la 
permissivitat administrativa? 
 

 
 

 

9:30h Acreditacions                    Programa       
 
9:45h Acte inaugural   

 
� Sergi Paricio,  cap del Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa de 

la Generalitat de Catalunya 
� Ferran Amago , degà del COETTC 

 
Jornada: 

“Gestió i Supervisió d’Activitats” 
             
10:00h Moderador: Jesús Anguix, cap Oficina Tècnica del COETTC 

 
Ponents: 
 

• La llei antitabac i la seva incidència sobre el sor oll , per Joaquim Boadas , Secretari 
General de FECASARM 

• Necessitat de tenir professionals qualificats, per Eduard Puig,  Servei per a la Prevenció 
de la Contaminació Acústica i Lluminosa de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la 
Generalitat de Catalunya 

• Aspectes jurídics més remarcables de la Legislació vigent, per Lluis Gallardo , Advocat 
especialista en contaminació acústica (AECA) 

• Dificultats en l’avaluació del soroll generat per l es activitats, per Dr. Robert Barti, 
President de la Comissió d’Acústica del COETTC 

 
11:30h Pausa  
 
12:00h Taula rodona: APLICACIÓ PRÀCTICA DE LA LEGISLACIÓ  

Amb la participació dels assistents a la jornada. 
Presentació del servei de consulta acústica “on line” del COETTC. 

 
13:30h Cloenda: 
 

� Domènec Cucurull  gerent de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona 
� Marc Pifarré i Estrada, secretari general de l’Associació de Comarques i Municipis (ACM) 
� Jordi Ortiz, membre de la Junta de Govern del COETTC 


