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PREÀMBUL
El soroll, entés com a agent contaminant de l'atmosfera i productor de danys en la
salut, és un element pertorbador de la vida ciutadana, amb incidència especial en
època estival en les zones urbanes que experimenten una afluència important de
visitants.
L’Ordenança municipal reguladora de prevenció de la contaminació acústica vigent,
elaborada l'any 1994, si bé ha resultat ser un instrument eficaç per a la consecució
dels objectius que preveu, ha d'acollir en l’articulat les novetats legislatives en la
matèria, i garantir així l’aplicació futura.
A la vista de la sensibilització social existent i de l'evidència de l'eficàcia de les normes
de caràcter preventiu de correcció en la mateixa font generadora del soroll, és
convenient una modificació de l’ordenança, especialment del capítol 2, secció 4a,
referida a les activitats en la via pública que produïsquen soroll, i concordants. Esta
modificació té com a objecte principal l'adopció en origen de les mesures correctores
necessàries per a minimitzar les molèsties acústiques produïdes per les activitats en la
via pública que produïsquen soroll i, especialment, per les obres en execució.
1.- Modificació del capítol 2, secció 4, la redacció del qual és la següent:
“Secció 4. De les tasques en la via pública i en l'edificació que produïsquen
sorolls.
Article 17.1.- Es prohibeix la realització d'obres, tasques d'edificació, reparacions,
instalJlacions, etc., quan transmeten nivells de soroll que pertorben el descans i,
en tot cas, superiors als establits en l'annex II de la Llei 7/2002, de 3 de
desembre, de la Generalitat, de prevenció contra la contaminació acústica:
a) Entre les 22 i les 8 hores.
b) En diumenges i festius.
c) Entre les 15 i les 17 hores, entre l’1 de juny i el 30 de setembre.
En els supòsits b) i c) s'aplicaran els nivells de recepció més restrictius dels
previstos en l'annex II de la Llei 7/2002.
2.- En les tasques que es realitzen en la via pública i en l'edificació no s'ha
d’usar maquinària el nivell de pressió sonora de la qual supere els 90 dB(A)
mesurats a cinc metres de distància.
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3.- En tot cas, i excepte autorització expressa, aquelles activitats de la
construcció que produïsquen nivells sonors més alts s’han de realitzar entre les
10 i les 20 hores dels dies laborables, excepte en els mesos de juny, juliol, agost i
setembre, que s’han d’adaptar al que disposa l'apartat 1, lletra c) d’este
article.
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Article 18.Es prohibeixen les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies entre les
22 i 8 hores, quan estes operacions superen els nivells de soroll establits en
l'annex II de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de prevenció
contra la contaminació acústica, sense perjuí de les limitacions contingudes en
les normes específiques reguladores de l'activitat.
Article 19.No obstant l'expressat en els dos articles anteriors, i amb la solJlicitud prèvia per
part de la persona interessada, l'òrgan competent pot autoritzar per raons
tècniques o excepcionals de necessitat, urgència, seguretat, etc., la realització
de les activitats expressades que superen els límits sonors fixats i/o excedisquen
la franja horària establida, i limitar l'horari de treballs a realitzar segons el nivell
acústic i les característiques de l'entorn ambiental en què es treballe (proximitat
d'edificacions residencials, docents, hoteleres, etc.), i la persona titular de la
llicència ha d’adoptar totes les mesures correctores oportunes.
En el cas de les llicències d'edificació, la persona interessada ha d'acreditar la
inexistència d'una altra possibilitat de maquinària alternativa, el caràcter
imprescindible de la utilització de la maquinària que supere els 90 dB(A) i
justificar el període de temps i el límit d'hores per a la utilització. L'atorgament
de l'autorització ha de lliurar-se bé en el mateix acte administratiu de la
concessió de la llicència d'obres o, posteriorment, com a ampliació de la
llicència d'obres ja atorgada.
Article 20.El servici públic nocturn de neteja i arreplega de residus urbans ha d’aportar les
mesures i precaucions que siguen necessàries per a reduir al mínim el nivell de
pertorbació de la tranquilJlitat ciutadana.”
2.- Modificació de l'art. 47.2, la redacció del qual és la següent:
“article 47.- Es consideren infraccions greus:
(...)
2.- La realització de tasques en la via pública, treballs d'edificació, les
manifestacions pirotècniques i, en general, el desenvolupament d'activitats
pertorbadores sense l’autorització preceptiva o llicència, o per incomplir el que
es preceptua en l'art. 17 de l’ordenança”.
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