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ANUNCI

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.

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.  Posteriorment,  es  va
redactar  la  Llei  16/2002,  de  28  de  juny,  de  protecció  contra  la
contaminació acústica i  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.

Aquesta normativa,  fa  necessària  la  redacció  d’una nova ordenança
reguladora.

De  conformitat  amb  l’article   25  del  Reglament  de  participació
ciutadana de Reus,  publicat  al  BOE de  data  10  d’octubre  de  2019,
resulta  necessari  publicar  a  través  del  portal  de  transparència  de
l’Ajuntament, la intenció municipal d’elaborar l’esmentada ordenança,
a fi i efecte de realitzar una consulta pública prèvia sobre els següents
aspectes de la norma:

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.

Es proposa que la nova ordenança reguli la gestió ambiental del soroll,
amb definició  de  límits  i  formes  d’avaluació,  protecció  i  millora  de
zones  acústiques,  així  com  la  intervenció  administrativa  sobre  els
emissors acústics amb inspecció, control i règim sancionador.

D’acord amb el que disposa l’article 25 del Reglament de participació
ciutadana, l’Ajuntament ha de substanciar una consulta pública prèvia
a l’elaboració del  projecte d’ordenança, en la qual  s’ha de demanar
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l’opinió dels subjectes i de les organitzacions potencialment afectades
per la norma futura i el termini per tal que puguin presentar les seves
opinions i criteris en relació a la matèria objecte de regulació, és de
QUINCE DIES NATURALS, de conformitat amb l’article 26.2 de la Llei
50/1997, de 27 de novembre, del Govern.

El secretari general
Jaume Renyer i Alimbau
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