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CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L’ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE SOROLLS I VIBRACIONS DE SANT CUGAT 
DEL VALLÈS, PER ADEQUAR-LA A L’ACTUAL NORMATIVA LEGAL

De conformitat amb el que preveu l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ 
a l’elaboració del projecte esmentat en l’encapçalament s’ha de substanciar una 
consulta pública en la qual es recavarà l’opinió de les persones i de les organitzacions 
potencialment afectades per:

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

A aquest tràmit previ a l’elaboració del projecte, li són també d’aplicació els articles 58 i 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny-ROAS- i 69 i concordants de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon 
Govern.

Els ciutadans i les ciutadanes, les organitzacions i associacions que així ho considerin, 
poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes que els siguin d’interès en 
relació a l’Ordenança que ens ocupa.

La data límit per presentar els escrits relacionats amb la present consulta és el 13 de 
novembre de 2017.

La presentació dels escrits es podrà realitzar per mitjà de la següent adreça de
registre telemàtic:
https://seu.santcugat.cat/seu/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=201&idnct=511&
x=0Gn2+eK1vuedQ4tYJb0uQg: una vegada dins de la pàgina web, s’ha d’accedir a: 
”seu electrònica-tràmits-relació amb l’administració-instància genèrica”, on 
s’haurà de fer constar el següent assumpte: “actualització i modificació de l’Ordenança 
de sorolls i vibracions”.

a) Antecedents i problemàtica que pretén solucionar la iniciativa

Vista l’obligació derivada d’allò establert a la disposició transitòria primera del Decret 
176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 
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28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos, 
segons la qual els ajuntaments disposaven d’un termini de dos anys a partir de 
l’entrada en vigor de l’esmentat Reglament per adaptar les seves ordenances 
municipals.

Atès que l’Ordenança de Sant Cugat del Vallès sobre soroll i vibracions, de data 
28/05/2007, continua pendent d’adequar-se al Reglament de la Llei, i el servei de Medi 
Ambient ha exposat la necessitat de regular la contaminació odorífera, es fa 
necessària la redacció d’una nova Ordenança que doni resposta als punts exposats 
anteriorment.

b) Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

Com s’ha dit en el punt anterior estem d’una obligació legalment establerta per mitjà de 
la Llei 16/2002 que fa necessària l’actualització i modificació de l’actual Ordenança a la 
normativa apareguda després de la seva aprovació.

c) Objectius de la Norma

El soroll és actualment una de les principals causes de preocupació ciutadana, ja que 
incideix en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius en 
la salut i en el comportament, tant individuals com socials.

En aquest sentit, el soroll es considera arreu com un agent contaminant més, des que 
així es va reconèixer oficialment per primera vegada en la Conferència de les Nacions 
Unides sobre Medi Ambient Humà, reunida a Estocolm l’any 1972.  

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. 

Els articles 43 i 45 de la Constitució estableixen el manament de tots els poders 
públics de protegir la salut i el medi ambient, en la qual s’inclou la protecció davant la 
contaminació acústica. Així, a escala estatal s’han promulgat la Llei 37/2003, de 17 de 
novembre, del soroll, el Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, que la desplega 
pel que fa a l’avaluació i gestió del soroll ambiental i el Reial decret 1367/2007, de 19 
d’octubre, que la desplega pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i 
emissions acústiques.

A Catalunya, els articles 27 i 46 de l’Estatut d’Autonomia estableixen el dret de totes 
les persones a la protecció davant les diferents formes de contaminació i que les 
polítiques ambientals dels poders públics han de dirigir, entre d’altres finalitats, a la 
reducció de les diferents formes de contaminació, mitjançant l’adopció de les 
corresponents polítiques públiques. 

En aquest marc s’insereixen la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica, 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. 

Finalment, pel que fa a l’Administració local, l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya garanteix als ens locals competències pròpies en la formulació i gestió de 
polítiques per a la protecció del medi ambient, i aquesta atribució també es fa als 
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articles 25  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local i 66 del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril.

La futura Ordenança concreta els instruments jurídics, i també tècnics, necessaris 
perquè es pugui donar una resposta adequada a les inquietuds dels ciutadans i les 
ciutadanes vers la contaminació acústica, millorant la seva qualitat de vida, en un 
procés d’una creixent conscienciació ambiental. 

d) Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Les remissions contingudes en la legislació bàsica en la qual es fonamenta 
l’Ordenança remeten a un desenvolupament reglamentari.

No existeix una altra alternativa que permeti regular la matèria que ens ocupa, raó per 
la qual hem d’utilitzar el tràmit que regulen els articles 58 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny-ROAS- i 69 i concordants de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En base a l’anterior motivació jurídica i en exercici de la competència atribuïda a 
l’Alcaldia per l’article  53.e) del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

RESOLC:

Primer.- OBRIR un període de consulta pública, de conformitat amb el què disposa 
l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, en relació al projecte d’actualització i modificació de 
l’Ordenança municipal sobre sorolls i vibracions de Sant Cugat del Vallès, per 
adequar-la  a l’actual normativa legal, als efectes que els ciutadans, organitzacions i 
associacions de Sant Cugat del Vallès, puguin presentar les seves opinions i criteris al 
següent registre telemàtic:
https://seu.santcugat.cat/seu/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=201&idnct=511&
x=0Gn2+eK1vuedQ4tYJb0uQg: una vegada dins de la pàgina web, s’ha d’accedir a: 
”seu electrònica-tràmits-relació amb l’administració-instància genèrica”, on 
s’haurà de fer constar el següent assumpte: “actualització i modificació de l’Ordenança 
de sorolls i vibracions”.

Segon.- PUBLICAR la present resolució a la pàgina web municipal, al tauler d’anuncis 
de la Corporació, i en un diari o revista de difusió municipal.
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