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AJUNTAMENT D’ALGUAIRE

Edicte d’aprovació definitiva de l’ordenança de sorolls i vibracions

El Ple de l’Ajuntament d’Alguaire, en sessió de data 26 de setembre de 2013, va aprovar inicialment la 
modificació de l’ordenança municipal de sorolls i vibracions. Aquest acord es va exposar al públic pel termini 
de 30 dies, durant els quals no s’ha presentat cap al·legació, per la qual cosa aquest acord ha esdevingut 
definitiu. Es transcriu tot seguit el text definitiu de la modificació de l’ordenança aprovada.

ANNEX

ORDENANÇA DE SOROLLS I VIBRACIONS

Article 8. Zones de sensibilitat acústica

8.2 La delimitació de cada una de les zones de sensibilitat acústica que fixa l’Ajuntament segons la 
zonificació continguda en el seu Mapa de capacitat acústica municipal aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en 
sessió de data 30 de maig de 2013 (BOP número 129, de data 19 de juliol de 2013), és la següent:
A) Zona de sensibilitat acústica alta: es corresponen bàsicament al sòl d’us residencial (A4), també s’han 
zonificat els equipaments més sensibles com els centres docents com a (A2)

Els habitatges aïllats situats en el medi rural, tot i que no estiguin zonificats en el mapa de capacitat 
acústica, es corresponen a una zona de sensibilitat acústica alta (A3), si estan habitats de manera 
permanent, estan ubicats en sòl no urbanitzable i no estan en contradicció amb la legalitat urbanística 
vigent, sinó, s’assimilaran a sòl d’us residencial (A4).

Correspon a l’assenyalada amb color verd al plànol adjunt.

B) Zona de sensibilitat acústica moderada: està representada per les àrees on coexisteixen l’ús residencial 
amb activitats productives i/o amb carreteres i carrers de trànsit moderat, ambdós classificades com a (B1); 
o amb activitats esportives (B2)

Els habitatges propers a les explotacions ramaderes, es zonifiquen com a (B1).

Correspon a l’assenyalada amb color groc al plànol adjunt.

C) Zona de sensibilitat acústica baixa: s’hi ha inclòs els polígons industrials i el sòl classificat com a 
industrial (C2), les carreteres que passen per l’interior del nucli (C3)

Correspon a l’assenyalada amb color vermell al plànol adjunt.
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8.5. 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, tal com s’estableix en els articles 7.3 i 
38.3 del Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny.

Els titulars d’emissors acústics poden sol·licitar a l’Ajuntament, per raons degudament justificades que han 
d’acreditar-se en el corresponent estudi acústic, la suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica 
aplicables a la totalitat o part d’una zona o àrea 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.

8.6. Els objectius de qualitat acústica es poden sobrepassar ocasionalment i temporalment, quan sigui 
necessari, en situacions d’emergència, sense necessitat d’autorització.

Article 9. Valors guia d’immissió

9.2. El Mapa de capacitat acústica municipal, estableix la zonificació acústica del territori i els valors límit 
d’immissió d’acord amb les zones de sensibilitat acústica. Aquestes zones incorporen els valors límit dels 
usos del sòl d’acord amb la taula següent:

ZONES DE SENSIBILITAT ACÚSTICA I USOS DEL SÒL
VALORS LÍMIT D’IMMISSIÓ EN DB(A)

LD (7 H – 21 H) LE (21 H – 23 H) LN (23 H – 7 H)
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)
(A1) Espais d’interès natural i altres - - -
(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural 55 55 45
(A3) Habitatges situats al medi rural 57 57 47
(A4) Predomini del sòl d’ús residencial 60 60 50
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents 65 65 55
(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1) 65 65 55
(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial 65 65 55
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)
(C1) Usos recreatius i d’espectacles 68 68 58
(C2) Predomini de sòl d’ús industrial 70 70 60
(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals d’infraestructures de transport o altres equipaments públics - - -

Ld, Le i Ln, = índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament.

Valors d’atenció: en les zones urbanitzades existents i pels usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), i per 
habitatges existents en medi rural (A3), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A).

D Altres zones específiques(*)

(*) En les zones específiques que es puguin establir per l’Ajuntament, d’acord el que disposa l’article 8.4, els 
valors guia d’immissió en l’ambient exterior seran els que es fixin per l’Ajuntament en l’acte de delimitació.

Alguaire, 12 de novembre de 2013
L’alcalde, Antoni Perea i Hervera

———
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