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MOCIÓ PER MODIFICAR L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE SOROLLS I VIBRACIONS
L’Ordenança Municipal sobre sorolls i vibracions té per objecte regular l’actuació municipal
amb la finalitat de vetllar per la qualitat sonora del medi urbà per a la protecció de les
persones i els bens contra les agressions produïdes per sorolls i vibracions i, en
conseqüència, garantir la necessària qualitat d’aïllament acústic de les edificacions i la
regulació dels nivells sonors i de les vibracions imputables a qualsevol causa.
És aquesta ordenança la que al capítol tercer, article 18è. (Accions singulars- treballs a la
via pública) es fa constar que: “1. Els treballs temporals, com els d’obres de construcció
pública i privada, no podran realitzar-se entre les 22 h. i les 8 h. del dia següent si
produeixen un increment sobre el nivell de fons en l’interior d’altres recintes superior als
límits establerts en l’article 13è. Durant el resta de la jornada els equips empleats no podran
originar a 1,5 metres de distància nivells sonors superiors a 80 dB(A).”
D’aquest article, es desprèn que els treballs a la via pública (aquells que produeixen sorolls
més elevats) s’han de fer entre les 8 i les 22 h i que aquests es poden fer qualsevol dia de la
setmana ja que el text de l’ordenança no especifica el contrari.
D’aquesta manera, es dóna la situació (amb certa assiduïtat, sobretot ara que s’estan duent
a terme obres a la via pública de forma generalitzada) que els caps de setmana
(especialment els dissabtes) els veïns veuen com no poden descansar més enllà de les 8 h
ja que és l’hora en que comencen els treballs d’obra.
Entenem que les obres a la via pública s’han de fer amb celeritat però creiem que aquestes
també han de poder ser compatibles amb el descans del veïnat especialment els caps de
setmana i festius, dies en que (per norma) la gent aprofita per descansar i llevar-se més
tard.
El ple, a proposta del grup municipal CiU-PDeCAT adopta els següents acords:
PRIMER.- Incoar expedient per modificar l’Ordenança de Sorolls i Vibracions tot afegint al
punt 18è que els caps de setmana i festius les obres no podran realitzar-se entre les 22 h i
les 9 h del dia següent si produeixin un increment sobre el nivell de fons en l’interior d’altres
recintes superior als límits establerts en l’article 13è.
SEGON.- Vetllar perquè els treballs a la via pública permesos entre les 22 h i les 8 h tals
com recollida d’escombraries i serveis de neteja, es duguin a terme respectant al màxim el
descans del veïnat i minimitzant els sorolls.
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TERCER.- Donar trasllat dels acords d’aquesta moció a les associacions de veïns, AMPA’s,
Consells de Districte de la ciutat i a la Comissió de la nova ordenança sobre sorolls i
vibracions.

Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
El Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió

Jordi Monrós i Ibáñez

