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Un 40,25% dels barcelonins convi-
uen amb nivells de soroll perjudici-
als per a la salut i el 15% estan expo-
sats a nivells de més de 70 decibels, 
cosa que supera el límit de 65 reco-
manat per l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS). Així ho constata 
l’estudi Soroll i Salut a Barcelona, ela-
borat per l’Observatori Salut i Medi 
Ambient DKV-GAES.
 La principal font de soroll a la ca-
pital catalana és, en un 80% dels ca-
sos, el trànsit, si bé les queixes veï-
nals per contaminació sonora es tro-
ben, en un 44%, relacionades amb 
concentracions de persones a l’es-
pai públic, seguides per sorolls do-
mèstics (42%). El 87% dels barcelo-
nins consideren que viuen en una 
ciutat sorollosa, i més del 85% opina 
que la població encara no està del tot 
conscienciada sobre la problemàti-
ca del soroll i el seu impacte sobre la 
salut. No obstant, l’estudi ha obser-
vat una tendència a la baixa en els 
últims anys. H
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MARXA ENRERE EN UN coBRAMENT poLèMIc

La Generalitat eximeix de la 
taxa judicial els ciutadans
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Els ciutadans i les petites empreses 
no pagaran, al final, la taxa judicial 
catalana, que suposa el desembor-
sament de 60 a 120 euros per proce-

diment. Així ho van acordar ahir al 
migdia els representants del Con-
sell de l’Advocacia Catalana i el Con-
sell de Col·legis de Procuradors de 
Catalunya i la Conselleria de Justí-
cia. L’objectiu és, segons l’Adminis-
tració autonòmica, «garantir» l’ac-
cés efectiu a la justícia.
 L’acord ha estat possible després 
de setmanes de negociació i des-
prés que el Tribunal Constitucio-
nal avalés l’aplicació de la taxa ju-
dicial catalana. El pacte ha arribat 

malgrat que inicialment les dues 
parts, conselleria per un costat i ad-
vocats i procuradors per l’altre, te-
nien punts de vista oposats. I és que 
els juristes sempre s’han mostrat en 
contra de l’aplicació tant de la taxa 
judicial catalana com de l’estatal, 
impulsada pel ministre de Justícia, 
Alberto Ruiz-Gallardón.

MANTENIR EL MÀXIM / L’acord recull 
l’ampliació dels supòsits en què mit-
janes i grans empreses queden 
exemptes del pagament de la taxa: 
demandes d’execució, reconversi-
ons i les sol·licituds de concursos. Ai-
xí mateix, s’ha decidit mantenir el 
mínim de 60 euros i el màxim de 
120 en l’aplicació de la taxa, una 
quantitat molt inferior a les tarifes 
aplicades pel Govern espanyol, que, 
en alguns casos, poden arribar als 
10.000 euros. La taxa catalana s’apli-
carà únicament en els àmbits civil i 
contenciós administratiu. 
 La Generalitat s’ha compromès a 
instar l’Executiu de Mariano Rajoy 
a modificar la llei d’enjudiciament 
criminal perquè es puguin incloure 
les taxes en els costos del procés. És 
a dir, que qui els hagi d’abonar sigui 
el perdedor del litigi. La Conselleria 
de Justícia mantindrà  l’aplicació 
d’un descompte del 25% per afavo-
rir la presentació telemàtica de de-
mandes. H

La Conselleria de 
Justícia arriba a un 
pacte amb advocats 
i procuradors

33 Protesta contra les taxes judicials a València, el novembre passat.
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