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ÀREA FUNCIONAL Medi Ambient
IDENTIFICACIÓ
Suspensió dels límits acústics durant les revetlles de Sant Joan i Sant Pere 2020
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ANTECEDENTS
Atès que durant la celebració de la revetlla de Sant Joan i la revetlla de Sant Pere es realitzaran
activitats a la via pública que provocaran nivells elevats de soroll difícils de reduir, la tècnica de
Medi Ambient ha emès informe en data 22 de juny de 2020, que seguidament es transcriu i, que
literalment diu:
“Atès que durant la celebració de la revetlla de Sant Joan, el dia 23 de juny a la nit i la revetlla
de Sant Pere, el dia 28 de juny a la nit es realitzaran diferents activitats a la via pública (parcs,
places i carrers) que provocaran nivells elevats de soroll difícils de reduir.
La singularitat d’aquestes activitats i la dificultat de reduir el soroll produït mitjançant mesures
correctores pot provocar que la immissió sonora superi els valors límits fixats.
Fonaments de dret
1.

En data 14 de novembre de 2014 el ple Municipal va aprovar inicialment l'ordenança
municipal G05 reguladora del soroll i les vibracions juntament amb el mapa de capacitat
acústica. El 13 de març de 2015 va ser publicat en el BOPB i ha estat aprovat
definitivament un cop transcorregut el període d’exposició pública de 30 dies i sense que
s’hagi presentat cap suggeriment o reclamació. En aquest mapa de capacitat acústica
s’estableix la zonificació acústica del territori i els valors límit d’immissió d’acord amb les
zones de sensibilitat acústiques determinades en l’annex A del reglament de la Llei
16/2002.

2.

L’article 38.3 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, disposa que:
Els titulars d’emissors acústics poden sol·licitar a l’Administració competent, per raons
degudament justificades, que han d’acreditar-se en l’estudi acústic corresponent, la
suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica aplicables a la totalitat o a una
part d’una zona acústica.
Només es pot acordar la suspensió provisional sol·licitada, que pot sotmetre’s a les
condicions que s’estimin pertinents, en el supòsit que s’acrediti que les millors tècniques
disponibles no permeten el compliment dels objectius de la suspensió que es pretén.

3.

L’article 7.3 del mateix Decret 176/2009, de 10 de novembre, disposa que:
Correspon als ajuntaments:
Autoritzar el treball nocturn i la suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica,
excepte en el supòsit de controlar la contaminació acústica de les vies urbanes.
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4.

L’article 9 de l’ordenança municipal G05 reguladora del soroll i les vibracions de La
Garriga estableix que:
L’Ajuntament, per causes degudament justificades, pot autoritzar la suspensió provisional
dels objectius de qualitat acústica aplicables a la totalitat o part d’una zona acústica.

5.

L’article 16 de l’ordenança municipal G05 reguladora del soroll i les vibracions de La
Garriga estableix que:
Les revetlles, festes tradicionals, fires, cercaviles, espectacles musicals o d’altres
manifestacions populars a la via pública o en altres àmbits d’ús públic o privat a l’aire
lliure, així com els actes cívics, culturals, reivindicatius, esportius, recreatius excepcionals,
fires d’atraccions, mítings i tots els altres que tinguin un caràcter semblant, han de
disposar d’autorització municipal expressa, la qual ha d’assenyalar les condicions a
complir per minimitzar la possible incidència dels sorolls a la via pública segons la zona
on tinguin lloc.

Conclusions
1.

Davant la impossibilitat de complir amb els valors límit d’immissió establerts en el mapa
de capacitat acústica de la Garriga i al ser l’Ajuntament l’administració competent, es
considera necessari suspendre de manera excepcional els objectius de qualitat acústica:
 A tot el terme municipal de la Garriga per motiu de la tradicional revetlla de Sant Joan,
entre els dies 23 de juny de 2020 a partir de les 18 h i fins el 24 de juny de 2020, a les
10h.
 A tot el terme municipal de la Garriga per motiu de la tradicional revetlla de Sant Pere,
entre els dies 28 de juny de 2020 a partir de les 18 h i fins el 29 de juny de 2020, a les
10h.

2.

S’informa favorablement per autoritzar els actes previstos a la via pública i l’ús de
megafonia durant la revetlla de Sant Joan i de Sant Pere.

3.

S’informa que cal aprovar un decret de suspensió dels objectius de qualitat acústica
durant aquests dies a la Garriga i autoritzar els actes previstos a la via pública tal i com
es detalla als punts anteriors.”

Atesa la conveniència d’adoptar les mesures que es recomanen en l’informe tècnic de l’àrea de
Medi Ambient, emès en data 22 de juny de 2020.
FONAMENTS JURÍDICS
Ordenança G05, reguladora del soroll i les vibracions.
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.
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Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1. de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 53 del DL
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
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Vist que aquesta competència va ser delegada a la Junta de Govern Local pel decret d’Alcaldia
de 28 de juny de 2019 però tenint en compte la urgència de l’actuació alcaldia pot avocar
puntualment aquesta competència, d’acord amb l’article 10 de la Llei 40/2015, de Règim jurídic
del sector públic.
L’article 116 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per R.D.2568/1986, de 28 de novembre, estableix que l’òrgan delegant podrà avocar en
qualsevol moment la competència delegada, de conformitat amb la legislació vigent de
procediment administratiu comú.
Per tot això
RESOLC
Primer. Avocar puntualment aquesta competència i Suspendre de manera excepcional els
objectius de qualitat acústica a tot el terme municipal, per motiu de la revetlla de Sant Joan,
entre les 18h del dia 23 de juny i les 10h del dia 24 de juny de 2020, i per motiu de la revetlla de
Sant Pere, entre les 18h del dia 28 de juny i les 10h del dia 29 de juny de 2020.
Segon. Publicar la present resolució en el taules d’anuncis d’aquest ajuntament i al web
municipal.
Tercer. Traslladar la present resolució a l’inspector cap de la Policia Local per al seu
coneixement i als efectes procedents.
Quart. Donar compte de la present resolució d’alcaldia en la propera sessió que celebri la Junta
de Govern Local.

Ho mana i signa,

En dona fe,

F_FIRMA_12

F_FIRMA_62

Signat digitalment per:
Alcaldessa
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Secretari
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