MEMÒRIA
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA EN EL PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ DE
L’ORDENANÇA REGULADORA DE SOROLLS I LES VIBRACIONS.
D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’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 la redacció definitiva del projecte de Reglament, es duu a terme una
consulta pública, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Roda de Berà, amb
la voluntat de recollir l’opinió dels ciutadans i/o organitzacions més representatives
potencialment afectats per la futura norma. Amb aquesta iniciativa es vol donar resposta
al dret constitucional de participació ciutadana reconegut en l’art. 105 de la Constitució
Espanyola.
Amb aquesta finalitat es formula la present memòria informant sobre els següents
aspectes:
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

ENTITAT PROPONENT

Ajuntament de Roda de Berà

REGIDORIA DELEGADA

Àrea de Serveis Territorials. Dep. D’obres Públiques i Urbanisme

TIPUS DE NORMA

Reglament Municipal

OBJECTE DE
REGULACIÓ

Ordenança reguladora de Sorolls i les vibracions

A.- PROBLEMES QUE ES PRETEN SOLUCIONAR AMB LA INICITIVA.
A l’actualitat, l’Ajuntament de Roda de Berà disposa d’una Ordenança municipal per la
protecció del medi ambient contra l’emissió de sorolls i vibracions que va ser aprovada
definitivament per acord de Ple Municipal en sessió extraordinària el 18 de gener de
1995 i que va ser publicada al BOPT núm. 14 de 18 de gener de 1995 i és va modificar
per acord de Ple del 28 de gener de 2000, publicant-se en el BOPT el 11 d’abril de 1995
i per tant , prèvia a la legislació sectorial que ha estat aprovada amb posterioritat.

La normativa municipal doncs, no està adaptada a la legislació actual, a nivell europeu,
estatal o autonòmic. Està clar, que resulta d’interès general que la regulació d’aquesta
matèria s’actualitzi per a donar cobertura a la protecció real i efectiva del medi ambient
a l’àmbit de la contaminació acústica.
Amb la present ordenança es pretén donar resposta des de l’àmbit competencial
municipal a tots aquells aspectes pràctics que necessàriament s’han de regular per
garantir la protecció del medi ambient i la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes
de Roda de Berà.
Aquesta normativa té per objecte previndré, vigilar i corregir la contaminació acústica en
les seves manifestacions mes representatives (soroll i vibracions), a l’àmbit territorial del
municipi de Roda de Berà, per tal de protegir la salut humana i millorar la qualitat del
seu medi ambient.
En la futura ordenança, la regulació del soroll i les vibracions es tracta d’acord amb el
marc legislatiu la Llei 16/2002, de 28 de juny , de protecció contra la contaminació
acústica, el decret 245/2005, de 8 de novembre , pel qual es fixen els criteris per a
l’elaboració de mapes de capacitat acústica i el Decret 176/2009, de 10 de novembre ,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, i se n’adapten els
annexos.
Quins problemes es pretenen solucionar amb la iniciativa d’aquesta ordenança?
a) Donar resposta des de l’àmbit competencial municipal a tots aquells aspectes
pràctics que s’han de regular per garantir la qualitat de vida dels ciutadans i
ciutadanes.
b) El control insuficient sobre els requeriments tècnics per a les activitats.
c) Manca de metodologia de control dels valor d’emissió sonora.
d) La falta d’instruments jurídics i també tècnics per donar resposta a les denúncies.
e) Adequar el règim sancionador tipificant les diferents infraccions d’acord amb la
seva gravetat.
En tot cas, la promulgació d’aquesta ordenança s’ha de visualitzar com una oportunitat
per regular les mesures i instruments municipals necessaris per prevenir i corregir la
contaminació acústica.
B.- NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ
El soroll és actualment una de les principals causes de preocupació ciutadana, ja que
incideix en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius en
la salut i en el comportament, tant individuals com socials.
En aquest sentit, el soroll es considera arreu com un agent contaminant més, des que
així es va reconèixer oficialment per primera vegada en la Conferència de les Nacions
Unides sobre Medi Ambient Humà, reunida a Estocolm l’any 1972.

En l’àmbit de la Unió Europea, la Directiva 2002/49/CE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, ha obligat
a un procés de transposició de les seves normes al Dret intern dels estats membres.
Els articles 43 i 45 de la Constitució estableixen el manament de tots els poders públics
de protegir la salut i el medi ambient, en la qual s’inclou la protecció davant la
contaminació acústica. Així, a escala estatal s’han promulgat la Llei 37/2003, de 17 de
novembre, del soroll, el Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, que la desplega
pel que fa a l’avaluació i gestió del soroll ambiental i el Reial decret 1367/2007, de 19
d’octubre, que la desplega pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i
emissions acústiques.
A Catalunya, els articles 27 i 46 de l’Estatut d’Autonomia estableixen el dret de totes les
persones a la protecció davant les diferents formes de contaminació i que les polítiques
ambientals dels poders públics han de dirigir, entre d’altres finalitats, a la reducció de les
diferents formes de contaminació, mitjançant l’adopció de les corresponents polítiques
públiques.
En aquest marc s’insereixen la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els
criteris per a l’elaboració de mapes de capacitat acústica i el Decret 176/2009, de 10 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, i se
n’adapten els annexos.
Finalment, pel que fa a l’Administració local, l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya garanteix als ens locals competències pròpies en la formulació i gestió de
polítiques per a la protecció del medi ambient, i aquesta atribució també es fa als articles
25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local i 66 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril.
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.
Els objectius serien els següents:
-

-

-

-

Adequar la normativa municipal a la legislació sectorial que en els diferents
àmbits (europeu, estatal i català) s’ha anant aprovant amb posterioritat a
l’aprovació de la vigent Ordenança de 1995.
Concretar els instruments jurídics, i també tècnics, necessaris perquè es pugui
donar 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.
D’acord amb el règim d’intervenció administrativa establert legalment i en atenció
al règim legal de competències entre les diferents Administracions, regular les
mesures i instruments municipals necessaris per prevenir i corregir la
contaminació acústica.
Ajudar a preservar un medi ambient adequat per al desenvolupament de les
persones.

-

Ajudar a garantir la protecció de la salut
Ajudar a garantir el dret a la qualitat de vida dels ciutadans de Roda de Berà i el
seu benestar.

D.- POSSIBLES
REGULATORIES.

SOLUCIONS

ALTERNATIVES,

REGULATORIES

I

NO

Atès que es tracta d’una ordenança que les mesures i instruments municipals
necessaris per prevenir i corregir la contaminació acústica, resulta precís aprovar una
Ordenança marc, que incorpori com a mínim:
-

Intervenció administrativa sobre les emissors acústics
El límit de soroll en les activitats.
Regulació acústica en relacions de veïnat i comportament ciutadà
Mesures aplicables a nivell de protecció acústica en les construccions i obres.
Inspeccions i control
Infraccions i sancions

Roda de Berà, document signat electrònicament al marge.

