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SESSIÓ MONOGRÀFICA C/ GUADALAJARA I MAS GENER: SOROLL AP7 I TORRE ALTA 
TENSIÓ  
1 DE FEBRER DE 2017 
 
 
Assitents per part municipal:  
Sra. Carmela Fortuny i Camarena. presidenta del Consell de Barri de Mira-sol 
Sra. Marina Casals. Sots Directora de Medi Ambient i Participació Ciutadana. 
Sr. Andreu Alay. Tècnic de Medi Ambient 
 
Sra. Ada Subirà de l’empresa AV Enginyers 
Sr. Joan Cardona de l’empresa AV Enginyers 
 
 
Assistents per part del veïnat:  
Sra. Inmaculada Valderrama. Associació de veïns de Sant Joan de Mira-sol 
Sr. Josep Lluis Lolo, i Sr. Josep Martí. Associació de propietaris i veïns de Mas Gener 
Sra. Magali Robin. Associació de veïns de Can Cabassa i Mas Gener 
 
 
En representació grups polítics municipals: 
Sra. Eva Lafuente, vocal d’ ERC-MES 
Sr. Josep Mª Angel, vocal  d’ICV-EUiA 
Sr. Francesc Aguilà, vocal de PSC 
Sr. Andreu Ares, vocal de CiU 
Sra. Neus F Valero, vocal de  C’S  
 
Hora: 19 hores  
Lloc: Casal de Mira-sol  
 
Ordre del dia de la sessió: 
 
1. Estudi de Pantalles acústiques per reduir l’impacte acústic de la AP-7 
2. Estudi d’ones electromagnètiques de la Torre alta tensió 
 
ACTA DE TEMES TRACTATS  
 
1. Estudi de Pantalles acústiques per reduir l’impacte acústic de la AP-7 
 
S’expliquen les diverses fases de l’estudi per part de Av Enginyers i l’Andreu Alay: 
 

a. Mesures in situ 
b. Simulació de l’impacte acústic 
c. Incompliments detectats 
d. Mesures correctores 

 
a. Les mesures realitzades distingeixen entre període diürn (7 a 19h), vespertí (19 a 23h), 

nocturn (23 a 7h). 
Els resultats actuals són superiors respecte els realitzats per la Diputació, doncs els més 
recents no consideren el cap de setmana en el qual hi ha menys impacte sonor. 
 
Els punts de mesura escollits són Guadalajara 1 i Folch i Torres per diferenciar on hi ha 
pantalla i on no m’hi ha. 
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b. La simulació s’ha realitzat amb totes les cases del barri. Prèviament el servei de 
topografia ha fet l’aixecament de l’apantallament actual per poder-lo incorporar a la 
simulació.  

 
c. Es detecta una franja d’habitatges propers a l’AP7 on hi ha incompliments en tots els 

horaris. (s’adjunta taula de resultats). 
 

d. Es plantegen dos opcions de mesures correctores. Amb diferent grau de complexitat. 
S’ha considerat tota la amplada de font sonora (10 carrils) 
 
OPCIO A. Mesures tècnicament més senzilles. Només assoleixen compliment en horari 
diürn i vespertí i redueixen el soroll en l’horari nocturn. 
 
Considera doble apantallament: una a la mitgera de l’autopista de 6m d’alçada (a cota 
de carretera) amb material absorbent per que no reverberi el so. Un entre l’autopista i 
els habitatges de 7m d’alçada amb material de formigó o metacrilat. 
 
OPCIO B. Mesures tècnicament més complexes. Assoleixen compliment en horari 
diürn,  vespertí i nocturn. 
 
Amb doble pantalla: una a la mitgera de l’autopista de 6m d’alçada (a cota de carretera) 
amb material absorbent per que no reverberi el so. Un entre l’autopista i els habitatges 
de 12m de longitud amb material de formigó o metacrilat. Aquests 12m poden ser en 
forma de semi-cobriment, amb un total de 7m d’alçada. 
 
El cost de les opcions no està calculat, doncs prèviament cal desenvolupar el projecte 
de detall. 

 
Per part dels veïns es demana el cost de l’estudi i es pregunta quins són els propers passos. 
 
Andreu Alay apunta que des de l’Ajuntament es traslladarà aquest estudi a la Oficina Acústica 
de la generalitat per que insti al Ministeri de Foment a realitzar les mesures correctores. Alhora 
s’enviarà al Ministeri de Foment directament per reclamar que es realitzin les mesures 
correctores. 

 
Carmela Fortuny afegeix que estem a l’espera de conèixer el Pla d’Acció de les inversions en 
mesures correctores del soroll de les infraestructures de Fomento que han de sortir aquest 
2017. En paral·lel s’ha sol·licitat reunió al Ministeri de Foment per sol·licitar l’execució de les 
mesures correctores fruit de l’estudi. I alhora s’està valorant la possibilitat de iniciar una 
reclamació judicial. 
 
El cost no es coneix al moment de la sessió, però s’enviarà als assistents, així com la 
presentació de l’estudi. 
 
Per part de la presidència es recorda que hi ha una voluntat política de l’Equip de govern i del 
Ple per explotar totes les vies de treball per solucionar aquest problema. I es recorda també la 
Preposició No de Llei presentada per part d’ERCMés que ja va ser explicada al darrer Consell. 

 
 

2. Estudi d’ones electromagnètiques de la Torre alta tensió 
 
Andreu Alay explica els resultats de l’estudi realitzat per la Diputació de Barcelona. 
 
Es van fer moltes mesures per poder comprovar les ones a cada porta de cada casa, a sobre 
de les línies soterrades i a peu de torre. 
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Totes les dades són molt més baixos que els valors de referència permesos segons la 
legislació vigent. Els valors del Camp Magnètic oscil·len entre e. 0,05 i 2,83 essent 100µT el 
valor màxim permès, en el cas de entrades a habitatges els valors oscil·len entre 0,05 i 0,81 
µT. Els valors del Camp elèctric oscil·len entre 0,1 i 267 essent 5.000 V/m el valor màxim 
permès. 
 
Aquests valors per tant, no hi ha incompliment. 
 
Carmela Fortuny remarca que aquests valors permeten tenir una tranquil·litat en l’afectació a la 
salut, però tot i això el procés iniciat per explorar les possibilitats de soterrament de la darrera 
Torre no s’aturen, doncs la torre implica un impacte visual indiscutible. 
 
 
 
 
 
 


