
 
 

 
 

 
 
 
ACTA DE LA TROBADA I SESSIÓ PARTICIPATIVA PER PARLAR DE LA ZONA 
D’ESPECIAL PROTECCIÓ DE LA QUALITAT ACÚSTICA (ZEPQA) DE SANT 
QUIRZE SAFAJA 
 

6 d’agost de 2020 a les 19h al Parc de l’Aigua 
 
 
 
Les zones ZEPQA son unes zones amb una gran qualitat acústica les quals es volen protegir. És una 
figura reconeguda per l’administració pública tant local com des de la Generalitat i a través de la qual 
es protegeix perquè aquesta zona té un interès concret, ja sigui per temes culturals, paisatgístics, 
patrimoni immaterial, etc. 
 
Existeixen a Catalunya forces zones ZEPQA (Parc Natural del Montsant, serra de Collserola, una 
zona del Papiol, Parc d’Aiguestortes, etc...) però Sant Quirze Safaja seria el primer municipi de 
Catalunya en certificar-se en la seva totalitat com ZEPQA. 
 
La certificació no demana que sigui un silenci absolut sinó d’una qualitat acústica. En aquest sentit, 
pot haver-hi soroll d’elements de la natura (aigua, ocells, granotes, etc...) però no sorolls provocats 
per l’activitat humana. 
 
Una zona ZEPQA estableix uns límits de soroll: 
 
ZONES URBANES   ZONES NO URBANES  
55Db de dia    50dB de dia 
45dB de nit    40dB de nit 
 
(Segons normativa europea l’horari de dia es de 7h a 21h i l’horari de nit és de 21h a 7h). 
 
Per situar-nos en els nivells de soroll, alguns exemples: 
 1 silenci gairebé absolut   20dB 
 1 conversa de 2 persones a to normal  50dB 
 1 cotxe      65dB 
 1 avió quan s’enlaira    120dB 
 
120dB és el límit que te el nostre timpà per aguantar el soroll. 
També cal tenir clar que el soroll no creix de forma lineal, sinó que creix algorítmicament; en aquest 
sentit, si una conversa son 50dB no vol dir que 2 converses provoquin 100dB. 
 
Una zona ZEPQA també avalua el soroll com a mitjana d’un dia sencer i després fent la mitja anual. 
Per tant, un soroll concret d’uns segons no és significatiu. Així doncs, exemples concrets que no 
afectarien a una zona ZEPQA donat que no son constants: 

 L’activitat de caça (1 tret genera 90dB però com que dura 1 segon, es dilueix el so de forma 
global) 

 Tallar l’herba de casa amb un tallagespa 
 El lladruc d’un gos 



 
 

 
 

 Una moto que circula 
 Les carreteres tenen una exclusió directa, així com un perímetre de 10 metres a banda i banda 

 
En aquest cas de les carreteres, es parla d’avaluar la sonoritat de la C-59 a través d’una sonometria 
per tal de valorar si caldrien pantalles acústiques de protecció. Aprofitar el moment actual que s’està 
licitant el projecte de millora de la C-59 entre Sant Feliu de Codines i Moià per tal d’incorporar. Es 
treballarà aquest tema amb la Generalitat i l’Ajuntament. 
 
També, un 3% dels dies de l’any es pot fer una suspensió temporal dels nivells de qualitat acústica, 
de manera que en dies concrets com una Festa Major es podria quedar en suspens el ZEPQA per tal 
de poder-la celebrar. 
 
Per què SQS té una potencialitat com a zona ZEPQA? 
Perquè volem preservar la seva qualitat de vida, el seu entorn natural, la fauna i flora que persisteix 
al terme municipal (sobretot als Cingles de Bertí) i volem que així perduri a llarg termini. 
 
Estudis certifiquen que la qualitat acústica s’equipara a les avantatges de la qualitat ambiental, 
provocant uns efectes molt positius per la salut de les persones. Així doncs, ajuden a no tenir insomni 
i, sobretot, a millorar el sistema cardíac de les persones. 
 
Com es regulen els sorolls? 
A grans trets podríem definir que: 
 

 Les ordenances municipals  Regulen els sorolls petits de convivència  
ciutadana, parlem doncs per exemple dels 
lladrucs dels animals, els tallagespes, les 
festes particulars dels veïns, etc... 

 
 El mapa de capacitat acústica  Regula les activitats industrials i comercials  

com son els restaurants, les sales de ball, els 
càmpings, les indústries, etc... 

 
 ZEPQA     Regula les accions a llarg termini, els valors  

globals de SQS a nivell de qualitat sonora. 
 
 
Una zona ZEPQA es certifica en dues àrees: 

 Zones urbanes per part de l’Ajuntament de SQS 
 Zones no urbanes per part de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, aquesta ja 

està en exposició al públic la seva certificació; però no es tirarà endavant definitivament 
fins que no es tramiti la zona urbana. 

 
Actualment la publicació al DOGC és la d’inici d’expedient, per tant, no parla encara ni de condicions 
ni d’exclusions. Aquests quedaran regulats dins la resolució d’aprovació. Inclourem doncs en aquest 
cas les activitats forestals, agrícoles i ramaderes. No cal fer procés d’al·legacions formals perquè ja 
ho incorporarem des de l’Ajuntament. 
 
La certificació ZEPQA requereix d’un Pla d’Acció el qual està desenvolupat pel propi municipi que és 
qui més coneix el territori. En aquest sentit se’n desglossen 4 eixos els quals son: 
 



 
 

 
 

- Eix 1. Preservació i millora de la qualitat acústica 
- Eix 2. Divulgació de la importància del valor de la tranquil·litat i de la declaració de ZEPQA 
- Eix 3. Implantació de la declaració ZEPQA a Sant Quirze Safaja 
- Eix 4. Divulgació i promoció de la ZEPQA 

 
Per cada un dels eixos s’estableix un seguit d’accions les quals han de poder-se desenvolupar al llarg 
dels següents anys, de la mà de les diferents administracions. Actualment no hi ha cap partida al 
respecte per a poder-ho portar a terme, donat que per ser una zona ZEPQA no hi ha subvencions 
relacionades al respecte, però si que arran del COVID aquest tema cada vegada està agafant més 
rellevància. A més, disposar d’un Pla sempre permet tenir un full de ruta per saber cap a on actuar i 
poder-ho vincular amb subvencions i/o actuacions que vagin sortint. 
 
Es parla de fer accions que protegeixin l’entorn, no de massificar la promoció de l’espai. Arribar a un 
equilibri entre les sensibilitats de tots els implicats a SQS (particulars i restauració) per trobar l’encaix 
en allò que marca el pla estratègic de SQS. 
 
Es posa a disposició la proposta de Pla d’acció perquè tothom qui vulgui pugui llegir-lo, corregir i 
aportar el que cregui convenient per tal de fer-lo participatiu entre tots. Es dona termini fins el 6 de 
setembre de 2020. Les aportacions s’han de fer via instància genèrica a l’Ajuntament. 
 
Es remarca la forta participació del públic assistent per a fer preguntes i la resolució dels dubtes.  
 
 


