CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA AL PROJECTE D’ORDENANÇA REGULADORA
DEL SOROLL I LES VIBRACIONS

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació
dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració
del projecte d’ordenança, es duu a terme una consulta pública, a través del portal web de
l’Ajuntament de Terrassa, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions
més representatives potencialment afectats per la futura norma i sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores
En compliment d’allò esmentat, el marc en el que es planteja la nova norma és el següent:

A- PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA

Amb l’aprovació de la Llei de protecció contra la contaminació acústica i el posterior Decret
176/2009 que aprovava el Reglament que desenvolupava la Llei i n’adaptava els seus
annexos, i les normes aprovades en els darrers anys per la Generalitat de Catalunya
transposant la Directiva europea, obliguen als municipis a adaptar les seves ordenances.
En els darrers anys, els serveis tècnics municipals han aplicat directament l’esmentat Decret
176/2009 pel que s’aprovava el Reglament de la Llei de protecció contra la contaminació
acústica, i els mesuraments de sorolls es realitzen seguint la metodologia que estableix
aquest Decret, deixant sense aplicació l’Ordenança de sorolls i vibracions de 1990 en aquests
aspectes.

B – NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ

Des del punt de vista jurídic cal adaptar la regulació del servei a les noves normatives i la
present ordenança concreta els instruments jurídics, i també tècnics, necessaris perquè es
pugui donar una resposta adequada a les inquietuds dels ciutadans i les ciutadanes vers la
contaminació acústica, millorant la seva qualitat de vida, en un procés d’una creixent
conscienciació ambiental.

C – OBJECTIUS DE LA NORMA

El text es divideix en quatre capítols: Objecte i àmbit d’aplicació; Gestió ambiental del soroll;
Intervenció administrativa sobre els emissors acústics; Inspecció, control i règim sancionador.
S’inclouen dues disposicions addicionals, dues disposicions derogatòries i una disposició final
única, i tretze annexos que regulen el següent: Qualitat acústica del territori. Mapes de

capacitat; Objectius de qualitat aplicables a l’espai interior; Immissió sonora aplicable a
l’ambient exterior produïda per les activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat;
Immissió sonora aplicable a l’ambient interior produïda per les activitats, incloses les
derivades de les relacions de veïnat; Immissió de les vibracions als interiors dels edificis;
Valors límit d’emissió de soroll dels vehicles de motor i dels ciclomotors; Aïllament acústic;
Regulació del funcionament, nivells màxims i metrologia de mesurament per als avisadors
acústics; Requeriments tècnics dels limitadors-enregistradors; Classificació de les activitats
en funció del nivell d’immissió acústica dins el seu recinte; Contingut mínim dels informes de
mesurament; Models d’acta; i Actuacions en directe en locals d’activitats recreatives.

D – POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULADORES O NO REGULADORES

L’opció de no regular aquesta qüestió ha estat descartada atès que, d’acord amb l’article 25.2
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el municipi és
competent en matèria de protecció contra la contaminació acústica.
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