Ajuntament de Pals

Ordenança Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions
Abast Modificació
26, apartats segons, tercer i cinquè
Articles 34, apartats segon i tercer
Disposició transitòria
L’1 de març de 2020 es dicta el Decret núm.193/2020, en virtut del qual s’incoa
l’expedient per a la modificació de l’ordenança municipal reguladora del soroll i les
vibracions (exp.núm.232/2020), en els termes següents:
Article

26.2

Redacció original
Independentment de l’horari de
treball, no es podrà fer cap tipus
de soroll que pugui causar
molèsties als veïns entre les 21
hores i les 8 hores els dies
laborables, de dilluns a divendres, i
entre les 21 hores i les 10 hores
els dissabtes.
Els diumenges i festius no es
permet el treball a la construcció
llevat d’autorització expressa de
l’Autoritat Municipal.

26.3

26.5

L’horari, durant el període del 15
de juny a 15 de setembre es
reduirà no es podrà fer cap tipus
de soroll entre les 20.00 hores i les
9:30
hores;
els
dissabtes,
diumenges i festius no es permet
el treball de la construcció llevat
d’autorització
expressa
de
l’Autoritat Municipal.
S’exceptuen del compliment de les
franges horàries que estableix el
paràgraf anterior les obres que
s’hagin d’executar, amb caràcter
d’urgència, per al restabliment de
serveis essencials, com ara el
subministrament
d’electricitat,
aigua, gas o telèfon, i els serveis
relacionats
amb
les
noves
tecnologies de la informació, així
com les obres destinades a evitar
una situació de risc o perill
imminent per a les persones o els
béns, i les que, per les

Nova redacció
Per evitar causar molèsties als/a
les veïns/es, els treballs es duran a
terme dins les franges horàries
següents:
a) De dilluns a divendres, de les 8
hores a les 20 hores.
b) Els dissabtes, de les 10 hores a
les 18 hores.
Els diumenges i els festius no es
permetran
els
treballs
de
construcció.

Durant el període comprès entre l’1
de juliol i el 31 d’agost, ambdós
inclosos, no podran realitzar-se
treballs de construcció.

S’exceptuen del compliment de les
limitacions establertes en els
apartats segon, tercer i quart
d’aquest article les obres que
s’hagin d’executar, amb caràcter
d’urgència, per al restabliment de
serveis essencials, com ara el
subministrament
d’electricitat,
aigua, gas o telèfon, i els serveis
relacionats
amb
les
noves
tecnologies de la informació, així
com les obres destinades a evitar
una situació de risc o perill
imminent per a les persones o els
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característiques que els són
pròpies, no poden executar-se
durant el dia.

béns. Igualment s’exceptuen les
actuacions de la Brigada Municipal,
amb independència de la seva
urgència.

34.2
34.3
34.3

Es suprimeix l’apartat e)
L’apartat e) de l’article 34.2 passa a ser l’apartat j) de l’article 34.3
L’apartat j) passa a ser l’apartat k)
Les restriccions establertes en els apartats segon i tercer de l’article 26,
incorporades com a conseqüència de la tramitació de l’expedient
Disposició núm.232/2020, seran d’aplicació, amb caràcter transitori, a les llicències
transitòria urbanístiques atorgades amb anterioritat a l’entrada en vigor de les
modificacions de l’esmentat article, en la mesura que l’objecte d’aquelles
no s’hagi executat en la seva totalitat abans d’aquesta data.
Simultàniament es sotmet aquesta proposta de modificació normativa al tràmit de la
consulta prèvia regulat a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb la finalitat de
sol·licitar l’opinió de la ciutadania en relació amb l’oportunitat d’aquella, els problemes
que pretén solucionar i les possibles solucions alternatives. Amb aquesta finalitat
l’esmentat document es publica, durant un termini de quinze hàbils, al web municipal i
del tauler d’anuncis electrònic municipal, a més de les xarxes socials de l’Ajuntament
de Pals.
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