AJUNTAMENT
DE

CASTELL-PLATJA D’ARO
(GIRONA)

ORDENANÇA PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT PER EMISSIÓ
DE SOROLLS I VIBRACIONS, PRODUÏDES AMB OCASIÓ DE TREBALLS
EN LA VIA PÚBLICA I PER LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
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Data de publicació de l’anunci aprovació inicial: BOP 20/03/06 DOGC 27/03/06
Data d’aprovació definitiva: 24/04/06
Data de publicació íntegra de l’Ordenança: BOP 7/06/06 DOGC DATA
Data de tramesa a la Delegació territorial del Govern a Girona: 01/06/06
Data de tramesa a la Subdelegació del Govern a Girona: 30/05/06
Data d’entrada en vigor: 24/06/06

Article 1er.- Es objecte d’aquesta ordenança regular l’actuació municipal per a la
protecció del medi ambient contra molèsties produïdes per la inadequada emissió de
sorolls i vibracions amb ocasió de treballs en la via pública i en les obres de construcció
que incideixen en la via pública i/o edificis veïns, i regular els seus nivells sonors.
Article 2on.- La protecció de sorolls a la via pública, en les zones de pública
concurrència, o a l’interior dels edificis, haurà de ser mantinguda dintre dels valors
límits d’immissió que preveuen els annexos de l’Ordenança reguladora del soroll i les
vibracions de Castell-Platja d’Aro.
Article 3er.- Atenint-se a la qualitat sonora del medi ambient, el nivell sonor produït
per treballs a la via pública i edificacions s’haurà de limitar a les que a continuació es
senyalen:
1. Les màquines utilitzades per a la construcció, manteniment, instal·lació i
enderrocament d’edificis hauran de donar compliment als condicionaments que
la normativa sectorial requereixi, així com les que a continuació s’assenyalen:
a. L’horari de treball estarà comprès entre les 8.00 hores del matí i les
20.00 hores del vespre.
b. Els motors de combustió aniran equipats d’un silenciador adequat
permanentment en funcionament i en un estat de correcte manteniment.
c. Els compresos que estiguin ubicats a menys de 50 metres d’edificis
ocupats o instal·lats en l’exterior de les obres, funcionaran amb el capó
tancat.
d. Els martells neumàtics disposaran d’un mecanisme silenciador en
l’admissió i expulsió d’aire.
2. Durant el període comprès entre 20 de Juny i 15 de Setembre, resten totalment
prohibides les obres següents:
a. Qualsevol obra que estigui a menys de 50 metres dels establiments
hotelers, càmpings, apartaments legalitzats o establiments de restauració.
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b. Les obres en les zones d’interès turístic o zona comercial de Castell
d’Aro, Platja d’Aro, S’Agaró i a les platges.
Durant el període comprès entre el 20 de Juny i 15 de Setembre, l’Ajuntament
podrà ordenar la suspensió immediata de qualsevol treball de construcció o
d’edificació ja sigui obres majors o menors, pública o privada, sempre i quan:
a. Aquesta activitat produeixi sorolls o vibracions no permeses, constant
així degudament acreditat.
b. Superi els valors límit d’immissió previstos a l’Ordenança reguladora del
soroll i les vibracions de Castell-Platja d’Aro.
Durant els mesos de Juliol i Agost queda prohibit en tot el terme municipal de
Castell-Platja d’Aro, les obres consistents en excavacions, moviments de terres,
d’urbanització de terrenys, les construccions de pous o captació d’aigua, les
obres d’enderrocament d’edificis, les obres de construcció i reforma d’estructura
d’un edifici, i totes aquelles que siguin susceptibles de generar soroll, pols o
problemes de mobilitat.
Les obres que hi hagin en marxa el dia 15 de juny, tindran un màxim de 10 dies
laborables per finalitzar les obres. Superat aquest període, s’hauran
d’interrompre fins el 15 de Setembre. En tot cas, s’haurà de complir l’horari
d’estiu.
Les obres no compreses en l’art. 3.4, durant els mesos de Juliol i Agost,
s’hauran de limitar a l’horari d’estiu de treball que estarà comprès entre les 10
del matí i les 6 del vespre.
No es podrà iniciar fins el 15 de Setembre en cap lloc del municipi cap tipus
d’obra que hagi tingut entrada en el Registre general de l’Ajuntament amb
posterioritat al dia 30 de Maig.
Durant els caps de setmana i festius no es podran realitzar obres en tot el
municipi.
S’exceptuen d’aquestes prohibicions, les obres urgents per raó de necessitat o
perill, o aquelles que pels seus inconvenients no puguin fer-se de dia. El treball
nocturn, així com l’autorització corresponent haurà de ser autoritzat
expressament per l’autoritat municipal, que determinarà els límits de sorolls que
haurà de complir.

Article 4rt.- Les activitat de càrrega i descàrrega, manipulació de caixes, contenidors,
materials de construcció i objectes similars relacionats amb l’objecte de la present
ordenança es regeix per l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de CastellPlatja d’Aro amb les especifitats següents:
1. Aquestes activitats s’hauran de realitzar amb la màxima cura per tal de
minimitzar les molèsties i reduir-les a les estrictament necessàries.
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Article 5è .- L’actuació inspectora, la classificació de les sancions, la tipificació de les
infraccions, el règim de responsabilitats, el règim de mesures provisionals, el règim
sancionador, la graduació de les sancions, el procediments sancionador i el règim de
multes coercitives es regulen per l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de
Castell-Platja d’Aro amb les especificitats següents:
1. Es considera falta lleu l’emissió de sorolls i vibracions fora de l’horari establert
per aquesta ordenança.
2. Les faltes greus i molt greus, a més de la sanció econòmica, poden ser
sancionades amb revocació de la llicència concedida sens perjudici de que els
interessats puguin fer una nova sol·licitud.
Disposició final: Aquesta ordenança una vegada sotmès a informació pública i aprovat
definitivament pel Ple Municipal, entrarà en vigor als 15 dies de la seva publicació
íntegra al BOP d’acord amb el que disposa l’art. 65.2 i 70.2 de la Llei reguladora de
Bases de Règim Local.
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