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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
9984 Reial decret 1038/2012, de 6 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 

1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 37/2003, de 17 de 
novembre, del soroll, pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i 
emissions acústiques.

El Reial decret 1367/2007, de 19 d’octubre, desplega la Llei 37/2003, de 17 de 
novembre, del soroll, pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions 
acústiques.

La Sentència del Tribunal Suprem, Secció Cinquena de la Sala Tercera Contenciosa 
Administrativa, de 20 de juliol de 2010, ha estimat parcialment un recurs contra el Reial 
decret esmentat, i ha anul·lat l’expressió «Sense determinar» que figura en relació amb el 
«Tipus d’àrea acústica f)» dedicada als «Sectors del territori destinats a sistemes generals 
d’infraestructures de transport, o altres equipaments públics que els reclamin», dins de la 
taula A, que estableix «Els objectius de qualitat acústica per al soroll aplicables a les 
àrees urbanitzades existents», de l’annex II del Reial decret esmentat, dedicat als 
denominats «Objectius de qualitat acústica».

La sentència diu que s’ha de resoldre la situació d’indeterminació a la qual condueix 
la tècnica reglamentària utilitzada per donar compliment al que estableixen els articles 8 i 
18.2 de la Llei 37/2003, de 17 de novembre.

En conseqüència, i en execució de la sentència esmentada, es modifica la taula A de 
l’annex II del Reial decret 1367/2007, de 19 d’octubre, i s’estableix que en els sectors del 
territori destinats a sistemes generals d’infraestructures de transport, o altres equipaments 
públics que els reclamin, no es poden superar, en els seus límits, els objectius de qualitat 
acústica per al soroll aplicables a la resta d’àrees acústiques contigües.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultats els sectors afectats, les 
comunitats autònomes i el Consell Assessor de Medi Ambient.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i de 
la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 6 de juliol de 2012,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es 
desplega la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, pel que fa a zonificació 
acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques.

La taula A de l’annex II del Reial decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es 
desplega la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, pel que fa a zonificació acústica, 
objectius de qualitat i emissions acústiques, se substitueix per la següent:
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«ANNEX II

Objectius de qualitat acústica

Taula A. Objectius de qualitat acústica per al soroll aplicables a àrees 
urbanitzades existents

Tipus d’àrea acústica
Índexs de soroll

L d L e L n

e
Sectors del territori amb predomini de sòl d’ús 

sanitari, docent i cultural que requereixi una 
especial protecció contra la contaminació acústica.

60 60 50

a Sectors del territori amb predomini de sòl d’ús 
residencial. 65 65 55

d Sectors del territori amb predomini de sòl d’ús terciari 
diferent del previst a c). 70 70 65

c Sectors del territori amb predomini de sòl d’ús 
recreatiu i d’espectacles. 73 73 63

b Sectors del territori amb predomini de sòl d’ús 
industrial. 75 75 65

f
Sectors del territori destinats a sistemes generals 

d’infraestructures de transport, o altres 
equipaments públics que els reclamin. (1)

(2) (2) (2)

(1) En aquests sectors del territori s’han d’adoptar les mesures adequades de prevenció de la 
contaminació acústica, en particular mitjançant l’aplicació de les tecnologies de menys incidència 
acústica d’entre les millors tècniques disponibles, d’acord amb l’apartat a) de l’article 18.2 de la Llei 
37/2003, de 17 de novembre.

(2) Al límit perimetral d’aquests sectors del territori no s’han de superar els objectius de qualitat 
acústica per al soroll aplicables a la resta d’àrees acústiques contigües.

Nota: Els objectius de qualitat aplicables a les àrees acústiques estan referenciats a una altura de 4 m.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 6 de juliol de 2012.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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