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AJUNTAMENT 

EL VILOSELL 
 
 
 
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L´ELABORACIÓ DE L´ORDENANÇA MUNICIPAL 
DE PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT DAVANT L' EMISSIÓ DE SOROLLS I 
VIBRACIONS DEL AJUNTAMENT DEL VILOSELL.  
 

L’Ajuntament del Vilosell vol impulsar una ordenança que reguli el soroll i les vibracions. 

El document tindrà per objecte concretar els instruments jurídics i tècnics necessaris 

perquè es pugui donar una resposta adequada a les inquietuds de la ciutadania vers la 

contaminació acústica, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida. 

El soroll 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. Per aquest motiu, 

causa preocupació a la ciutadania i es considera 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. 

Hi ha una àmplia legislació estatal i autonòmica sobre el soroll, però resulta insuficient 

en l’aplicació local quan s’han de solucionar les problemàtiques derivades de les 

relacions de veïnat, el comportament ciutadà, activitats de caràcter públic o privat, 

instal·lacions, maquinària, projectes de construcció, etc. que generen molèsties per 

sorolls o vibracions. 

Al Vilosell es recullen cinc tipus de queixes per soroll: sorolls per activitats i actes, sorolls 

produïts per animals, sorolls entre veïns, sorolls a la via pública i altres tipus de sorolls. 

En aquest sentit, l’ordenança que es proposa ha de concretar els instruments jurídics i 

tècnics necessaris per donar una resposta adequada a les inquietuds de la ciutadania 

en relació a la contaminació acústica. 

Objectius de l’Ordenança 

 

Aquesta Ordenança té per objecte prevenir, vigilar o reduir la contaminació acústica al 

terme municipal del Vilosell, per evitar o reduir els danys que d'aquesta en deriven 

derivar-se per a la salut humana, els béns o el medi ambient. 

 

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 

 

L'oportunitat d'aquesta Ordenança ve determinada per la necessitat d'adaptació  a la 

normativa en vigor, juntament amb la conveniència d' establir procediments adreçats a  
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esmenar les deficiències posades de manifest en les activitats de manera que sigui 

possible conciliar-hi el desenvolupament d´aquestes amb el descans dels veïns. 

 

Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries. 

 

El desenvolupament de la legislació estatal i autonòmica per part de les Entitats Locals, 

s' ha de dur a terme necessàriament a través de la potestat reglamentaria municipal, 

que comporta l' elaboració d' ordenances i reglaments. 

 

Consulta pública prèvia. 

De conformitat amb el que preveu l'article 133 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb el l' objectiu de 

millorar la participació dels ciutadans en el procediment de l' elaboració de normes, amb 

caràcter previ a l' elaboració i aprovació de l´ordenança, se substanciarà una consulta 

pública, perquè els veïns puguin aportar les seves opinions, necessitats, propostes i 

expectatives per tal de disposar d’uns valors compartits per a totes les persones amb 

l’objecte de millorar la qualitat acústica del municipi. 

L´Ajuntament Del Vilosell habilita una consulta prèvia a través de la seu electrònica o 

del registre presencial a les oficines de l’ ajuntament (plaça ajuntament 3 ) per tal de 

crear un espai d'interlocució entre la ciutadania i l'administració,  aquest espai de  

consulta s’habilita prèviament a l’elaboració de l’ordenança, amb la finalitat de recavar, 

durant el termini de 15 dies hàbils, l’opinió de la ciutadania i de les organitzacions 

afectades per la norma. 

 


