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Expedient: 176/2020 Of.

MEMORIA  DE  NECESSITATS  PER  A  LA  NOVA  REDACCIÓ  DE  L’ORDENANÇA
MUNICIPAL REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS .

En data 18 de febrer de 2020, el Regidor delegat de l’Àrea de Recursos Humans i Medi
Ambient, emet provisió per la que disposa que el Departament de Medi Ambient, iniciï
el  procediment  per  l’elaboració  de  la  nova  ordenança  reguladora  del  soroll  i  les
vibracions al municipi de Reus, que substitueixi l’ordenança vigent, aprovada  pel Ple
de data 26 de març de 1999, i publicada al BOPT número 164 de data 17 de juliol de
1999.

De conformitat  amb l’article  133 de la Llei  39/2015 d’1  d’octubre,  de procediment
administratiu  comú de les  Administracions  Públiques,  resulta  necessari  publicar  a
través de la pàgina web de l’Ajuntament, la intenció municipal d’elaborar l’ordenança
municipal de protecció contra el soroll i les vibracions, a fi i efecte de realitzar una
consulta pública prèvia sobre els següents aspectes de la norma:

Necessitat i oportunitat de l’aprovació:

• L’ordenança reguladora del soroll i vibracions al municipi de Reus que hi
ha ara, es va aprovar al Ple de data 26 de març de 1999.

• La major part d’aquesta ordenança va quedar automàticament derogada
amb l’entrada en vigor del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual
s’aprova el  Reglament de la  Llei  16/2002,  de 28 de juny,  de protecció
contra la contaminació acústica,  i  se n’adapten els annexos,  tal  i  com
consta  a  la  disposició  transitòria  primera  apartat  tres:  «Mentre  no  es

produeixi  l’adaptació  de  les  ordenances  prevista  en  l’apartat  primer,  són

d’aplicació directa les exigències i els paràmetres establerts en el Reglament,

sempre que aquests siguin superiors als continguts a les ordenances.
• D’altra  banda,  també  cal  donar  compliment  a  l’apartat  primer  de  la

citada disposició on s’estableix: «Els ajuntaments que, a l’entrada en vigor

del  Reglament,  disposin  d’ordenances  municipals  de  protecció  contra  la

contaminació  acústica,  les  han  d’adaptar  a  les  normes  que  estableix  el

Reglament en el termini de dos anys a partir de la seva entrada en vigor.
• Fins a dia d’avui s’està aplicant directament el Decret 176/2009 i algun

article  de  l’antiga  ordenança  que no queda invalidat  per  l’entrada  en
vigor del Decret.
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• A  part  de  donar  compliment  als  requeriments  legislatius  de  rang
superior,  cal  disposar  d’un text complert  i  fàcilment compressible  per
posar-lo a l’abast de la ciutadania, atès que en ella s’hi determinen drets i
obligacions de gran importància per al benestar general i particular que
els afecten directament.

• Cal  aconseguir  un grau  de precisió i  seguretat  jurídica que garanteixi
l’aplicació correcta d’aquesta norma.

Alternatives i relació amb altres ordenances:

• Aquesta ordenança ha de ser un marc jurídic  global en la protecció del
medi ambient contra la contaminació acústica, integrant tots els focus
emissors de soroll i tots els instruments de gestió ambiental del soroll.

• Interactuarà  amb  altres  ordenances  de  caràcter  sectorial  que
contemplen mesures específiques per a situacions de difícil control amb
els instruments que en aquesta es dissenyen amb caràcter general.

• Les ordenances sectorials, com poden ser les que regulen  les relacions
cíviques, tinença d’animals,  càrrega i descàrrega de mercaderies i altres
comportaments i situacions concretes, no entraran en contradicció amb
aquesta,  atès  que  els  punts  on  regulen  situacions  específiques
relacionades amb possibles molèsties de soroll, preveuen una resposta
específica  per al cas,  de manera que reforcen  les eines previstes per
l’Ordenança reguladora del soroll amb singularitats que queden fora de
l’abast  d’aquesta eina més global de protecció contra la contaminació
acústica.

Objectius de l’ordenança:

• Donar resposta a la ciutadania i millorar l’entorn en el que vivim. El soroll
es considera un agent contaminant de l’atmosfèra, causa de preocupació
ciutadana,  que  incideix  en  la  qualitat  de  vida  de  les  persones  i  pot
provocar efectes nocius en la salut i en el comportament, tant individuals
com socials.

• Fer efectiva una de les funcions dels poders públics com és adoptar les
mesures necessàries per donar compliment a l’obligació de protegir la
salut i el medi ambient.

• Concretar  els  instruments jurídics,  i  tècnics,  necessaris  per donar una
resposta  adequada  enfront  de  la  contaminació  acústica,  millorant  la
qualitat  de  vida  dels  ciutadans,  en  un  procés  d’una  creixent
conscienciació ambiental.
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• Regular les mesures i instruments necessaris per prevenir i corregir la
contaminació acústica

Canvis destacables que cal introduir respecte de l’ordenança anterior:

• Introduir el criteri de l’ús del sòl en la delimitació de les zones acústiques,
i la seva vinculació amb l’urbanisme.

• Les  diferents  zones  de  sensibilitat  acústica  en  que  primerament  es
dividia  el  territori  ara  es  subdivideixen  en  varies  subzones  atenent  a
criteris urbanístics i els límits acústics varien entre elles.

• Ha  augmentat  el  grau  d’exigència  dels  objectius  de  qualitat  acústica
aplicables, principalment per als nous desenvolupaments urbanístics i a
l’interior de les edificacions destinades a usos sensibles al soroll,  com
ara, residencials, hospitalaris, educatius o culturals.

• Els  valors  límit  d’immissió  interior ja  no  depenen  de  la  zona   de
sensibilitat acústica sinó de l’ús dels locals o dependències.

• S’estableix noves franges horàries d’avaluació del soroll.
• Cal  redefinir  els  grups  d’activitats  segons  el  seu  potencial  de  soroll  i

establir límits mínims d’aïllament d’acord amb aquest potencial per tal de
garantir  unes  condicions  mínimes  per  a  no  sobrepassar  els  límits
màxims d’immissió establerts.

• Establir límits per a la transmissió del soroll d’impacte.
• Definició de les condicions acústiques mínimes que haurien de respectar

les  activitats  a  l’aire  lliure  que  disposin  de  sistemes  de  música/so
amplificada.

• Regular la suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica per
causes  degudament  justificades  i  acreditades  amb  el  corresponent
estudi acústic, per exemple en cas d’obres importants.

• Definir  els  casos  de  suspensió  automàtica  dels  objectius  de  qualitat
acústica,  per  exemple  en  cas  de  les  festes  majors  de  Sant  Pere  i  de
Misericòrdia,  actes  de  rellevància  econòmica,  cultural  o  festiva
organitzats o participats per l’Ajuntament, com la revetlla de Sant Joan,
festa de cap d’any, carnestoltes, festival Trapezi, actes d’Estiu a la fresca,
festes de barris i actes de dinamització de la ciutat en època nadalenca.

Aspectes que s’hi han de regular:

• Gestió  ambiental  del  soroll,  definició  de  límits,  formes  d’avaluació,
protecció i millora de zones acústiques.

• Intervenció administrativa sobre els emissors acústics.
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◦ Suspensió dels objectius de qualitat acústica.
◦ Aïllament.
◦ Activitats en establiments.
◦ Activitats a l’aire lliure.
◦ Relacions de veïnat.
◦ Vehicles de motor i ciclomotors.
◦ Sistemes d’avís acústic.
◦ Construcció.

• Inspecció, control i règim sancionador.
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