
 
 

1 
 

RECULL APORTACIONS DEL PROCÉS PARTICIPATIU  

SOBRE L’ORDENANÇA D’ESPECTACLES PÚBLICS I LES ACTIVITATS RECRETAIVES EN 

ESPAIS I ESTABLIMENTS OBERTS AL PÚBLIC I A L’AIRE LLIURE  

 

A continuació es recullen les aportacions que han fet arribar les entitats i la ciutadania 

entre els dies 8 de novembre i 8 de desembre de 2016.  

 

Nº de tràmit:  TI-2016-2576-EJ    
Entitat: Compex  
Persona de contacte: David Curto 
 

Encara que possiblement aquestes propostes ja estiguin contemplades, crec 

convenient que en una ordenança d'aquest tipus hi hauria de constar en primer lloc el 

nivell sonor que s'ha de considerar bé en dBA o en dB a diferències freqüències. 

Desprès s'hauria d'indicar clarament si el nivell sonor ha d'estar mesurat al mateix 

costat de la font de emissió o a certa distància o al punt de recepció on les persones 

es queixen de que els molesta els sorolls. S'ha de considerar que la corba d’emissió 

sonora en dB és una corba logarítmica i per tant l'apreciació del so és molt diferent 

entre, per exemple 60 dBA i 80 dBA. 

En el cas de que la mesura fos en el punt de recepció (una vivenda) crec que aquesta 

s'hauria de fer amb les finestres tancades ja que moltes vegades qualsevol persona es 

pot queixar dels sorolls mentre manté obertes totes les finestres de la vivenda. En 

aquests casos es podria solucionar l'efecte mitjançant alguna barrera de protecció. Un 

altre cas seria si es determinés que la medició ha de realitzar-se en el punt d'emissió, 

la qual cosa comportaria que el so emès no hauria de superar l'establert d'acord amb 

la normativa. 

Espero que la meva aportació hagi servit d'alguna cosa. 
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Nº de tràmit:  TI-2016-2970-TG     
Entitat:  
Persona de contacte: José Fernando López 
 

En Vilanova i la Geltru, no se va a parar hasta que algun@/s, vaya a prisión. 

Lo titulo así, porque creo que se va comino de ello y para captar la atención de 

todos aquellos, que, por influencia política-legal-administrativa, influencia 

mediática, he influencia social, que puedan ayudar (en +), para subir el nivel, 
político, intelectual, técnico, social, etc.. en este tema. Más abajo explicare el 

peligroso camino actual en negrita. 

Articulo 0: Yo, no he estudiado, por tanto, si este escrito lo leen y solo en lo 

relacionado con la escritura, redacción y aportación de datos, les pedía por favor, lo 

lean, a la altura de mi baja formación académica. 

Nivel actual (en -) = Muy bajo, esto es desolador. 
 

¿Y estamos seguros, de que Catalunya está preparada para ser independiente? En 

este escrito, intentare subir el nivel, y ser, como me han indicado, todo lo propositivo 

que pueda, lo propositivo, y posibles soluciones a futuro, lo separo en Anexo1, titulo 

conocido, Albert Einstein = 'Si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo 

mismo' 

Vamos allá: 

Las Grandes Preguntas: ¿Con muchos db-w muy altos, se incita a las personas, entre 
ellas a los jóvenes, al consumo de drogas, sean estas drogas legales o ilegales? 

Si la repuesta resulta ser que SI, pregunto: ¿Es Moral o Ético (según se crea o no)? 
¿Esto anterior, es de izquierdas? 

Creo que, con esta OM, se está intentando retorcer la ley, y así intentar protegerse de 
pasibles denuncias para seguir por el mismo camino que hasta ahora. Pues, no se 
están dando cuenta del verdadero peligro, si se siguen por este camino, puede ser 
que, llegue el día que algún@/s ciudadan@/s les denuncie por daños a la salud. 
 

Las denuncias de daños a la salud, pueden estar penadas con pena de prisión, 
de aquí el titulo para captar su atención. Máxime, cuando se tiene una 
sentencia en contra, en este tema, del TSJ 
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Esto no es un juego, como creen, los LOBBYs, que presionan en este tema, así 
pues, creo que de muy poco va a servir la nueva OM, para solucionar este tema, 
se tendrá que solucionar antes, los otros temas más profundos. 

Ejemplo sangrante, de inconciencia alta, bajeza moral o ética (según se crea o no) y 
según mi opinión: Hace pocas semanas, Plaza de la Nieves, Música que parecía 
ELECTRONICA, al pasar por esta plaza, ruido con muchos db -w muy altos y 
utilizando una frecuencia, (que no sé qué clase de frecuencia de sonido seria) que 
me molestaban los oídos y bastante, dejaron de molestarme los oídos, a la altura de 
antiguo edificio de Correos, si a mí me molestaba, con una baja capacidad auditiva 
que yo tengo, me figuro que, a personas residentes de esta zona, capacidad auditiva 
normal, le molestaría más que a mí, reseño y amplio personas residentes, a saber; 
bebes, niñ@s, adolescentes, jóvenes, no tan jóvenes, personas mayores. Estados de 
las personas; enfermos, embarazadas sin y con riesgo, etc..., 

Pregunto: ¿Que hubiera pasado, si en la zona de influencia de sonido antes 

mencionada, y con la frecuencia de sonido utilizada, también antes mencionada, 

hubiera residido un enfermo, con síndrome de Ménière agudo?. Lo dejo aquí. 

Otro: En el colegio, l@s niñ@s, se van acostumbrado al sonido alto, pues todas las 
actividades con sonido incluyendo megafonía las oigo y bastante, a varios cientos de 
metros, no digo nada lo que se oye dentro del recinto del mismo, sin duda esto es 
una preparación para que niñ@s, pierdan capacidad auditiva y en unos pocos años 
estén preparados para participar actividades y espectáculos al aire libre, esos de 
muchos db-w muy altos. 

Sr/a del negocio-ruido al aire libre y del negocio-bebidas con ruido al aire libre. 

Si para su negocio-bebidas, con ruido al aire libre, necesita lanzar muchos db-w muy 
altos, para incitar a su clientela, ofrezca sus servicios en zonas o instalaciones 
adecuadas para este propósito, como lo hacen los negocio-bebidas, en zonas 
cerradas. 

Si negocio-ruido, necesita lanzar muchos db-w muy altos, para su clientela por tener 

problemas de audición, ofrezca sus servicios en zonas o instalaciones adecuadas 

para este propósito, como lo hacen, los negocios-ruido en zonas cerradas. 

 

Le pido por favor, tengan empatía y si no la tiene, respeto, para con sus 
vecinos-ciudadanos-personas, que configuran esta sociedad. 
 

Su negocio-ruido al aire libre o su negocio-bebidas, con ruido al aire libre. 
no puede costale a sus vecinos-ciudadanos-personas, que configuran esta 
sociedad, ni la salud, ni el descanso. 

Tenga encuentra, que negocio-ruido al aire libre o su negocio-bebidas, con ruido al 
aire libre, no ha sido invitado a entrar en los domicilios de sus vecinos-ciudadanos-
personas, que configuran esta sociedad, le pediría por favor, adoptará todas las 
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medidas necesarias, incluidas técnicas y de I+D+I si hiciera falta, para que esto no 
suceda, y en todo caso, de no poder, ofrezca sus servicios en zonas o instalaciones 
adecuadas para este propósito, como lo hacen, los negocios-ruido en zonas 
cerradas. 
 

Sus vecinos-ciudadanos- personas, que configuran esta sociedad, pueden entender 

que, en las fiestas tradicionales de la ciudad, se generen sonidos con música y ruidos 

de todo tipo y nivel, pero creo que no se pueden entender, que cada vez más, se 

autorice una actividad y/o espectáculo al aire libre, con muchos db-w, muy altos, a 

sabiendas, no se pueden realizar en zonas urbanas al aire libre. 

Los equipos de sonido, emiten sonidos cada vez más potentes y esto daña el oído, 
el oído al estar dañado, pierde capacidad auditiva y necesitamos más potencia de 

sonido para oír, creando así un círculo cerrado. De él, solo se sale con la sordera. 

Durante décadas, nos han acostumbrado a escuchar sonido primero alto época Jipi , 
conforme la tecnología I+D+I solo ha ido avanzando, para conseguir equipos más 
potentes de sonido, este sonido se puede escuchar más alto y así se ha conseguido 
que unos niveles de sonido, que puede oír en varios kilómetros a la redonda con 
riesgo para la salud de las personas y descanso. 
 

Cuanto menos curioso, que la tecnología ha ido avanzando con equipos más 

potentes y parece que no o no sabemos, que la tecnología allá ido avanzando con 

equipos, para contrarrestar el exceso de sonido, anular o contralar las distancias de 

este. 

Todo esto, demuestra que la actividad y/o espectáculo al aire libre, con muchos db-w 
muy altos, no puede realizarse en o cerca de zonas residenciales, se tendrá que 
realizar en zonas alejadas de población o en sitios cerrados como polideportivos, 
polideportivos, naves de sin uso actual de ADIF-RENFE, zona del puerto sin uso detrás 
de la DAURADA, la Fábrica del Vapor, la nave Plaza del Puerto, etc..(Los 
equipamientos, no son de un barrio, son de la ciudad, digo esto, por si alguno impide 
alegando, que no quieren los vecinos, tal actividad, en tal equipamiento). 

Ciudadano, que denuncia actividades y 
espectáculos al aire libre, Playa Faro. 
Administración local, que no reconoce el 
problema, ni resuelve. 
 

No me creo que los servicios jurídicos, no supieran, en este caso, judicialmente, 
estaba perdido. 

Se pone en marcha, la maquinaria Judicial, y intervienen varios procesos y como 
resultado, sale un producto de alta calidad llamado Sentencia TSJ, con una 
composición de 99% de razón al denunciante, otro 1% de raciocinio. 
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Esta sentencia de TSJ de alta calidad, fruto de una ley, redactada por el Parlament 

de Catalunya y para la protección de la salud de las personas, no es reconocida y es 

criticada tanto, la redacción de la ley en la que se basa, como contenido, como 

aplicación, por ciertos políticos, ciertas asociaciones, para así proteger tal o cual 

interés, que me figuro sea económico y así convirtiéndose en LOBBYs de bajo nivel, 

siendo este caso, comparable por afectar a la salud de las personas a los LOBBYs de 

Monsanto Company, etc.. amianto G Uralita 

Antes de nada, remarcar que algunos, no reconocen la legitimidad del Parlament de 
Catalunya, al no reconocer esta sentencia de TSJ de alta calidad, fruto de una ley, 
redactada por el Parlament de Catalunya y para la protección de la salud de las 
personas. 

Solo puedo comentar que, haciendo país y ganándose el respeto de los ciudadanos 
con relación a la Administración Catalana. No sé si se me entiende. 

Se traslada la actividad y/o espectáculo al aire libre, con muchos db-w, , al parque 

cerca de la Plaza Mediterrani, otra vez ubicación residencial, mismos problemas que 

en la Playa del Faro, creo que, con posible denuncia de un ciudadano. 

No hay control ni sistemas de seguridad in situ de db-w, en las actividades y 

espectáculos dejando este control a las personas encargadas del sonido, estos pueden 

tener capacidad auditiva alta o baja, no he visto nunca salir de la mesa de sonido, si la 

hubiese y darse una vuelta por el recinto y así comprobar si los niveles de sonido son 

correctos. Así pues, la actividad y/o espectáculo al aire libre, en este caso, y en todas, en 

relación a los db-w, esta descontrolada. 

Escribo a continuación un cuento. Era se una vez, Padre Madre, que, en una fiesta 

de colegio, en el patio, detecta un sonido muy alto de db-w y piensa que pude 

afectar a la salud auditiva (capacidad auditiva y otros), pueden que ver también que 

el niño le asusta, lo comenta con otros Padres y Madres (que normalmente tiene la 

creencia manipulada popular), y estos le dicen, no te preocupes, que se ira 

acostumbrado. 
 

Estos Padre Madre, no muy convencidos, se quejan de estos hechos, a la dirección del 
colegio, esta dirección les escucha y dice, como, pues en esto no aviamos caído y les 
dice a estos Padres Madre, que entienden el problema, que lo consultaran, que en su 
caso tomaran medidas, que necesitaran un poco de tiempo y que se les comunicara 
los resultados y en su caso las medidas a adoptar. 
 

La dirección, se pone en contacto con Enseñanza, tanto Comunidad Autónoma, 

como Ayuntamiento, explica el problema, también dice, como, como, pues en 

esto no aviamos caído, Enseñanza, le dice a la dirección de este colegio, que 

entienden el problema, y que, a partir de ese momento, es cosa suya y que 

espere instrucciones. 
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Enseñanza, tanto, Comunidad Autónoma como Ayuntamiento, se preocupan de 
este tema, por que pueda afectar a mas colegios de la ciudad y/o amas colegios 
Comunidad Autónoma 
 

Ponen en marcha la maquinaria de las Administraciones de la 
Comunidad Autónoma (queda incluidas las Diputaciones), y mandan una 
legión de técnicos. 
 

Estos técnicos, realiza estudios, y concluyen, (claro está, para el interés de este 
escrito) que los muchos db-w y son muy altos, que existe riesgo para la salud en 
general de los niños. 
 

En este mismo estudio, concluyen las medidas a adoptar, por las Administraciones, 
medidas como bajada de db-w, medidas colocación de equipos, medidas de sistemas 
de seguridad (para que ninguna persona pueda pasar los limites, por tener el oído 
dañado), mejores equipos, para así, oír con mejor calidad y así no tener que subir el 
sonido, etc.. Estas medidas, enterada las Administraciones, concluyen y ordenan al o 
los colegios, la aplicación estas o parte de ellas, a la espera en su caso de tener 
presupuesto, en el o los colegios. 
 

Se comunica, por parte del colegio a Padre Madre que tenían razón, se les agradece 

la comunicación de este problema, se le comunica las medidas que se han tomado 

a tomar o se tomaran y se les agradece también de forma especial en nombre de 

Enseñanza, tanto Comunidad Autónoma, como Ayuntamiento. 

 

Posibles resistencias de padres, por las creencias populares, explicaciones: los 

niños entran al colegio con una capacidad de audición normal, él, ya se 

acostumbrará, es, que el niño está escuchando niveles de sonido db-w muy altos y 

esto le está dañando su sistema auditivo y pude que más cosas. 

Y además se les pide, por parte del colegio y asociaciones, que las integraran, a 

l@s Padres Madres, para la colaboración, en este sentido y que no lleven a sus 

hij@s a Actividad y/o espectáculo, con muchos db-w muy altos. 

Bien, parecer ser que se han aplicado las medidas, antes mencionadas, y están en la 
siguiente fiesta del cole y en el patio, observan estos, Padre Madre, que la música 
está más baja, que los niños, bailan y se divierten igual, y además observan que los 
mayores, (estos que tiene como yo, el sistema auditivo mal) están parados y 
comentan, valla muermo de fiesta el sonido está más bajo, así no hay quien se 
divierta. Pero bueno, lo importante es que los niñ@s, se diviertan. 

Estos niñ@s, crecen con capacidad de audición normal y se hacen jóvenes con 

capacidad de audición normal, con ganas de marcha y esas cosas, l@s Padre 
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Madre, escucha a su hij@, decir, el concierto de la noche pasada estuvo regular 

me fui antes de acabar por:;,.’’el volumen de sonido era demasiado alto.;:’’. 

Se ha detectado, por el observatorio de consumo de drogas, que en esta 
generación ha bajado sustancialmente el consumo de drogas, sean estas drogas 
legales o ilegales. 
 

Explica este observatorio, que, al tener esta generación, capacidad de audición 
normal, no soporta como generaciones anteriores, el sonido con el volumen tan 
alto y por lo tanto no se les puede manipular con Las Grandes Preguntas (antes 
menciona en este escrito), recodemos que una de Las Grandes Preguntas, era: 
 

¿Con muchos db -w muy altos, se incita a las personas, entre ellas a los jóvenes, al 
consumo de drogas, sean estas drogas legales o ilegales? 
 

Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. 

Qué bonito, pero sé, que, como escritor de cuentos, no me ganaría la vida. 
 

Este, es un nivel de resolución, no ya alto, si no de excelencia, solo es comparable 
con nivel, en un caso parecido, del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltru, y la 
denuncia de Playa de Faro, con Sentencia TSJ. 

Creo que nada más, me despido de ustedes, en este escrito más abajo, en el Anexo1. 

Anexo1, titulo conocido= 'Si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo 
mismo' Albert Einstein 

Mi propuesta como ciudadano es: ¿y si cambiamos el modelo?, como, loco, loco, loco, 
que estás loco, me dicen. 
 

Si, ese modelo que, tanto problema nos da. 

Cambio de educar, de hacer y de futuro con I+D+I, si esto último, ¿es posible? 

Soluciones de Control activo de ruido, 
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_activo_de_ruido para actividades y 
espectáculos al aire libre o en su caso I+D+I, conjuntamente con empresas de 
sonido, universidades, Diputación (o estatal) y Generalitad, para el desarrollo 
instalación de tecnología de Control activo de ruido. 
 

El Control activo de ruido, para actividades y espectáculos al aire libre, ¿Es Ciencia 
Ficción, está desarrollada para usar al aire libre, no lo está, es eficiente, no lo es, es 
cara, etc..? 
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No poseo, los conocimientos técnicos, ni económicos, ni contactos, para 

informarme sobre este tema, pero las Administraciones Públicas Catalanas (incluyo 

Diputaciones), creo que si los tienen. Falta saber si les intensa el tema. Por mi parte, 

creo que, si le debería interesar, puesto que es un asunto social y económico. 

No puedo entender, que I+D+I de la tecnología en general, este tan avanzada 
(Móviles, Televisión, Sonido, Automoción, Ave, Electrodomésticos, Autopistas, 
Aeronáutica, Bicicletas, Patines, etc..) y no lo esté o no sabemos, en la tecnología 
Soluciones de Control activo de ruido, para actividades y espectáculos al aire libre. 
 

Digo yo, alguien, que nos pueda ilustrar sobre este tema, si es posible o no, 
un estudio, un departamento de universidad, una empresa. 

Educación: Que en los colegios, sea norma que l@s niñ@s, escuchen los sonidos 

de los aparatos electrónicos, altavoces de música, megafonía, etc.. en unos 

niveles normales de db-w (Consúltese con técnicos y especialistas médicos, que 

son niveles normales) 

Me gustaría y mucho, como ciudadano: 

Tener unas Administraciones Públicas Catalanas, que fuera uno o más pasos por 
delante del ciudadano. 

Tener unas Administraciones Públicas Catalanas, que, ante un problema de una 
denuncia o un aviso, lo resuelva, como dice la ley, y pidiendo disculpas, en caso 
de que se deban pedir. 
 

Tener unas Administraciones Públicas Catalanas, que respete y haga respetar las 
leyes, que Parlament de Catalunya aprueba. 

No suelo utilizar el determinante posesivo ``MI´´, pero esta vez, hare una excepción. 

 

ESTE, ES EL NIVEL QUE QUIERO PARA MI CIUDAD. 
 

ESTE, ES EL NIVEL QUE QUIERO PARA MI PAIS. 

 

 

Atentamente. 

José Fernando López Sastre 
 

DNI 52810014J 
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Nº de tràmit: TI-2016-2980-NB  
Entitat: Associació Cultural Desperta 
Persona de contacte:  
 

En primer lloc, considerem que el procés participatiu no s'ha de limitar a emplenar 

formularis, sinó a generar un debat profund i plural sobre l'ordenança abans de la 

seva aprovació.  

Cal regular els espectacles al carrer amb la intenció de garantir la programació 

cultural de qualitat als carrers i places de Vilanova i la Geltrú, especialment al centre 

de la vila. 

Quan fem referència a programació cultural de qualitat ens referim al fet que a les 

places i carrers del municipi es puguin promoure activitats culturals amb una bona 

sonoritat. En aquest sentit, és evident que hi ha places de la ciutat en les quals s'ha de 

poder superar la franja de 85 decibels de façana. 

Des de l¿Associació Cultural Desperta!, instem a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a 

tenir en compte l¿informe lliurat per la Coordinadora d¿Entitats. El contingut d'aquest 

informe i de les al¿legacions elaborades per un gabinet d'advocats revela que dins de 

l'ordenança sí que es poden preveure excepcions que superin els 85 decibels en 

espais emblemàtics de la ciutat com la Plaça de la Vila, Plaça de les Neus o la Plaça de 

l'Assumpció. 

Instem a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a garantir un mínim d'activitats culturals 

que superin aquesta franja sonora. 

De la mateixa manera, instem a la institució municipal a establir quins criteris es 

fixaran a l'hora d'autoritzar la celebració d'activitats de caire cultural als principals 

carrers i places de la ciutat amb la intenció de bandejar decisions arbitràries i/o 

contradictòries. 

Reclamem, igualment, la creació d'una ¿finestreta única¿ que agilitzi els tràmits i la 

logística entre entitats i la institució municipal per evitar l'excés de burocratització o 

la interlocució paral¿lela amb diferents regidories. 

Suggerim, de la mateixa manera, la creació d'una taula de treball integrada per 

membres d'entitats, tècnics i enginyers municipals, membres del govern i assessors 

jurídics per treballar en la cerca de línies d'acord i d'entesa entre entitats i institució 

municipal. 



 
 

10 
 

Per últim, reclamem que es garanteixi fluïdesa en la informació, comunicació i una 

total transparència entre entitats i Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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Nº de tràmit: TI-2016-2981-XU 
Entitat:  
Persona de contacte: Alexander Siebenmorgen 
 

Vilanova i la Geltrú - Ciutat que conserva les tradicions i que recolza una cultura nova 

 

Estimadas Sras y Srs., 

Quiero explicar mi propuesta para la nueva Ordenança dels espectacles públics i les activitats 

recreatives. 

Como la conservación de las tradiciones, por mi vista, en Vilanova i la Geltrú ya está 

muy cuidado yo me voy a concentrar en la nueva cultura, y debido a mi profesión, a la 

nueva 

cultura musical. 

La música nueva crece en la calle, en locales pequeños y medianos. Estoy bastnate contento 

que Vilanova apoya festivales como el Vida Festival, el Nowa Reggae o el Tingladu – que ya 

es un mérito grande. 

Pero, como he dicho antes, esto no es el ambiente donde crece la música nueva, los grupos 

emergentes. Estos grupos y nuevos músicos crecen en la calle, en los bares y restaurantes. 

Barcelona ya ha reconocido este hecho y cambiado su ordenanza para permitir la música 

en viva en muchos restaurantes y bares. 

En Vilanova i la Geltrú tenemos muy pocas posibilidades y la mayoría de los bares y 

restaurantes que ofrecen música en vivo tienen miedo por quejas y problemas legales. Así 

no crece nueva cultura. Y los festivales exactamente se están quejando que viene muy poca 

oferta nueva de nuevos grupos con el resultado que la mayoría de los festivales tienen una 

programación muy idéntica con los mismos grupos. 

Vilanova i la Geltrú podría aprovechar esta posibilidad de una nueva ordenanza para cambiar 

mucho en este ámbito y ser una ciudad ejemplar en el apoyo de nueva cultura y nuevos 

grupos y artistas emergentes. 
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Nueva cultura musical puede significar nuevos ingresos para bares y restaurantes, pero 

también tiendas relacionados a la venta de instrumentos etc. Puede ser un nuevo camino 

para jóvenes para trabajar y tener un éxito nacional o internacional. 

Que tenemos mucho talento en nuestra zona ha mostrado por ejemplo el concurso 

“No Covers” en la pequeña pizzería “La Tratto” de Sant Pere de Ribes, 

(https://www.facebook.com/latratto.ribes/ ) donde participaron 16 grupos, entre ellos 

también muchos músicos de Vilanova i la Geltrú. Los asistentes de este concurso 

estaban alucinando por la calidad de los músicos que se presentaron. 

Estos músicos necesitan sitios para tocar. 

Por eso estoy mucho a favor que la nueva ordenanza apoya los nuevos músicos y da más 

posibilidades para los bares y restaurantes de poder hacer música en vivo. 

 

Atentamente 

 

Alexander Siebenmorgen, C/ Roger de Flor 18,2,1 – 08800 Vilanova i la Geltrú 

 

Representante de www.gigmit.com , Portal para músicos emergentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/latratto.ribes/
http://www.gigmit.com/
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Nº de tràmit: TI-2016-2982-RT 
Entitat:  
Persona de contacte: Miguel Angel Gonzalez Ayala 
 

En primer lloc, considero que el procés participatiu no s'ha de limitar a emplenar 

formularis, sinó a generar un debat profund i plural sobre l'ordenança abans de la 

seva aprovació.  

Cal regular els espectacles al carrer amb la intenció de garantir la programació 

cultural de qualitat als carrers i places de Vilanova i la Geltrú, especialment al centre 

de la vila. 

Quan fem referència a programació cultural de qualitat ens referim al fet que a les 

places i carrers del municipi es puguin promoure activitats culturals amb una bona 

sonoritat. En aquest sentit, és evident que hi ha places de la ciutat en les quals s'ha de 

poder superar la franja de 85 decibels de façana. 

Insto a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a tenir en compte l¿informe lliurat per la 

Coordinadora d¿Entitats. El contingut d'aquest informe i de les al¿legacions 

elaborades per un gabinet d'advocats revela que dins de l'ordenança sí que es poden 

preveure excepcions que superin els 85 decibels en espais emblemàtics de la ciutat 

com la Plaça de la Vila, Plaça de les Neus o la Plaça de l'Assumpció. 

Insto a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a garantir un mínim d'activitats culturals 

que superin aquesta franja sonora. 

De la mateixa manera, insto a la institució municipal a establir quins criteris es fixaran 

a l'hora d'autoritzar la celebració d'activitats de caire cultural als principals carrers i 

places de la ciutat amb la intenció de bandejar decisions arbitràries i/o 

contradictòries. 

Reclamo, igualment, la creació d'una ¿finestreta única¿ que agilitzi els tràmits i la 

logística entre entitats i la institució municipal per evitar l'excés de burocratització o 

la interlocució paral¿lela amb diferents regidories. 

Suggereixo, de la mateixa manera, la creació d'una taula de treball integrada per 

membres d'entitats, tècnics i enginyers municipals, membres del govern i assessors 

jurídics per treballar en la cerca de línies d'acord i d'entesa entre entitats i institució 

municipal. 

Per últim, reclamem que es garanteixi fluïdesa en la informació, comunicació i una 

total transparència entre entitats i Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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Nº de tràmit: TI-2016-2983  
Entitat:  
Persona de contacte: Unió Vilanovina 
 

Com a Unió Vilanovina ens agradaria exposar una sèrie d'idees que defensem i amb 

les que ens sentim plenament identifcats: 

En primer lloc, considerem que el procés participatiu no s'ha de limitar a emplenar 

formularis, sinó a generar un debat profund i plural sobre l'ordenança abans de la 

seva aprovació.  

Cal regular els espectacles al carrer amb la intenció de garantir la programació 

cultural de qualitat als carrers i places de Vilanova i la Geltrú, especialment al centre 

de la vila. 

Quan fem referència a programació cultural de qualitat ens referim al fet que a les 

places i carrers del municipi es puguin promoure activitats culturals amb una bona 

sonoritat. En aquest sentit, és evident que hi ha places de la ciutat en les quals s'ha de 

poder superar la franja de 85 decibels de façana. 

Instem a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a tenir en compte l'informe que va 

elaborar la Coordinadora d'Entitats Juvenils i Culturals de Vilanova. El contingut 

d'aquest informe i de les al·legacions elaborades per un gabinet d'advocats revela que 

dins de l'ordenança sí que es poden preveure excepcions que superin els 85 decibels 

en espais emblemàtics de la ciutat com la Plaça de la Vila, Plaça de les Neus o la Plaça 

de l'Assumpció. 

Reclamem a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que garanteixi un mínim d'activitats 

culturals que superin aquesta franja sonora. 

De la mateixa manera, instem a la institució municipal a establir quins criteris es 

fixaran a l'hora d'autoritzar la celebració d'activitats de caire cultural als principals 

carrers i places de la ciutat amb la intenció de bandejar decisions arbitràries i/o 

contradictòries. 

Com a entitat que ha de tractar amb diferents departaments de l'Ajuntament fruit de 

les nostres activitats, creiem essencial la creació d'una ¿finestreta única¿ que agilitzi 

els tràmits i la logística entre entitats i la institució municipal per evitar l'excés de 

burocratització o la interlocució paral·lela amb diferents regidories. 
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Igualment, suggerim la creació d'una taula de treball integrada per membres 

d'entitats, tècnics i enginyers municipals, membres del govern i assessors jurídics per 

treballar en la cerca de línies d'acord i d'entesa entre entitats i institució municipal. 

Per últim, reclamem que es garanteixi fluïdesa en la informació, comunicació i una 

total transparència entre entitats i Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

Per qualsevol altre consideració restem a la disposició de la ciutadania i les 

institucions per a col·laborar plegades en la construcció d'una ciutat viva i dinàmica. 
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Nº de tràmit: TI-2016-2976-EB 
Entitat: Coordinadora d’Entitats Juvenils 
Persona de contacte:  
Des de la coordinadora d'entitats volem fer les següents propostes i consideracions. 

En primer lloc, considerem que el procés participatiu no s'ha de limitar a emplenar 

formularis, sinó a generar un debat profund i plural sobre l'ordenança abans de la 

seva aprovació.  

Cal regular els espectacles al carrer amb la intenció de garantir la programació 

cultural de qualitat als carrers i places de Vilanova i la Geltrú, especialment al centre 

de la vila. 

Quan fem referència a programació cultural de qualitat ens referim al fet que a les 

places i carrers del municipi es puguin promoure activitats culturals amb una bona 

sonoritat. En aquest sentit, és evident que hi ha places de la ciutat en les quals s'ha de 

poder superar la franja de 85 decibels de façana. 

Des de la Coordinadora d'Entitats, instem a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a 

tenir en compte l'informe del qual ja us vam fer referència en el seu dia i que avui us 

tornem a adjuntar. El contingut d'aquest informe i de les al·legacions elaborades per 

un gabinet d'advocats revela que dins de l'ordenança sí que es poden preveure 

excepcions que superin els 85 decibels en espais emblemàtics de la ciutat com la 

Plaça de la Vila, Plaça de les Neus o la Plaça de l'Assumpció. 

Instem a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a garantir un mínim d'activitats culturals 

que superin aquesta franja sonora. 

De la mateixa manera, instem a la institució municipal a establir quins criteris es 

fixaran a l'hora d'autoritzar la celebració d'activitats de caire cultural als principals 

carrers i places de la ciutat amb la intenció de bandejar decisions arbitràries i/o 

contradictòries. 

Des de la Coordinadora d'Entitats, reclamem la creació d'una ¿finestreta única¿ que 

agilitzi els tràmits i la logística entre entitats i la institució municipal per evitar l'excés 

de burocratització o la interlocució paral·lela amb diferents regidories. 

Igualment, suggerim la creació d'una taula de treball integrada per membres 

d'entitats, tècnics i enginyers municipals, membres del govern i assessors jurídics per 

treballar en la cerca de línies d'acord i d'entesa entre entitats i institució municipal. 

Per últim, reclamem que es garanteixi fluïdesa en la informació, comunicació i una 

total transparència entre entitats i Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. S’adjunten dos 

documents:  
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INFORME QUE S’EMET A PETICIÓ DE LA COORDINADORA 

D’ENTITATS JUVENILS I CULTURALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ EN 

RELACIÓ AMB LA INTERPRETACIÓ I ELS EFECTES DE LA SENTÈNCIA 

DE LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TSJC, DE DATA 
14 DE MARÇ DE 2016. 

 

1.- PRESENTACIÓ DEL CONFLICTE I OBJECTE DE L’INFORME 

Recentment s’ha dictat la Sentència 163/2016 de la Sala contenciosa administrativa 

del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (en endavant, TSJC) (Secció 3a), de 

14 de març de 2016, del si del recurs d’apel·lació núm. 172/2014. Aquesta 

resolució judicial decideix estimar parcialment el recurs d’apel·lació promogut per 

en Miguel Isturiz i na Noelia Margarita Petitjean (veïns de la finca anomenada 

Molí del Mar) contra la sentència núm. 44, de 5 de febrer de 2014, dictada pel Jutjat 

contenciós administratiu núm. 11 de Barcelona, per la qual es va desestimar la 

demanda interposada pels veïns contra la llicència concedida, en data 28 de juny 

de 2011, per la Junta de Govern local de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a 

l’Associació de cultura nova Reggae per a la celebració, durant la primera setmana 

del mes de juliol, del “Festival Nowa Reggae 2011” en les instal·lacions de 

l’equipament “Molí del Mar”. 

Aquesta sentència reprèn el debat existent entre la celebració d’actes festius 

com a dret a l’expressió cultural i social, en el marc o no d’una festa local, i el 

dret al descans com a objectiu de la protecció contra la contaminació acústica. 

La festa local és el paradigma de la manifestació de la identitat de la comunitat 

que la celebra i esta replena dels més diversos actes d’oci: concerts, passa carrers, 

festivals, pirotècnia, revetlles, etc. Resulta obvi que tots aquests actes comporten 

un soroll considerable. També és cert que al costat de la col·lectivitat, sovint 

majoritària, que viu la festa, i d’unes institucions que la recolzen, existeix una part 

de la població, que tot i que pugui ser minoritària, desitja que la festa no 

impedeixi el descans, no envaeixi l’àmbit de la seva intimitat, no pertorbi la seva 

TENOR VIÑAS 4, 2a planta T. +34 93 362 03 00 

08021 BARCELONA F. +34 93 209 02 06 

 info@pareja-advocats.com 

 www.pareja-advocats.com 
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tranquil·litat. No es tracta sovint de gent contrària a la festa sinó de voler una 

festa controlada. 

 

Arribats a aquest punt, M. Lafuente Bernaches es pregunta1: “¿es prioritario el 

derecho a la fiesta? De no ser así, ¿qué medidas serían las idóneas para compatibilizar ésta 

con el derecho al descanso?” L’autora proposa com instrument per assolir l’equilibri 

que permeti la celebració festiva amb el respecte als drets dels ciutadans que 

resideixen en la localitat, la regulació de la festa popular mitjançant una llei. 

Mentre aquesta Llei no s’aprovi, els Ajuntaments disposen de suficients 

instruments per conciliar ambdós drets i, en qualsevol cas, el deure de fer-ho. És, 

doncs, l’objecte d’aquest informe analitzar el context on es dóna aquest conflicte 

entre drets i interessos contraposats i suggerir vies de solució. 

 

A la fi, però, és l’operador jurídic qui a la fi haurà d’extreure els instruments i 

criteris de solució de les institucions, regles o principis que ofereixi 

l’ordenament jurídic. 

 

1.1. Les festes locals i populars i altres actes festius 
 

Al tractar aquest conflicte la doctrina es centra més aviat en les festes locals o 

populars, en les seves dimensions cultural i lúdica, que gaudeixen de 

reconeixement i protecció normativa. Tanmateix, en aquest treball ens 

referirem a tot tipus d’actes festius on es faran les distincions que pertoquin. 

 

Els festivals musicals, espectacles a l’aire lliure i celebracions anàlogues, tot i 

no ser equiparables de forma absoluta a les festes locals o populars, són una 

manifestació de l’expressió social i cultural que cal fomentar i preservar. La 

Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i 

tradicional i de l’associacionisme cultural, en el seu preàmbul explica que cal 

facilitar la potenciació de les energies creatives que hi ha en el si de la societat 

civil que permet el desenvolupament cultural, tot reconeixent i recolzant la 

tasca del moviment o “món associatiu a qui se li atribueix una dimensió de gran 

importància en l’actual espai cultural català”. 
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1 LAFUENTE BENACHES, M. Las fiestas locales y derecho al descanso. Iustel, 2010. 

 

 

D’altra banda, el Decret 389/2006, de 17 d'octubre, del patrimoni festiu de 

Catalunya, en el seu article 18 reconeix el deure de protecció i promoció pels 

ens locals i assenyala: 

 

“Els ajuntaments i altres ens locals, en l'àmbit de les seves competències i 

d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, han de vetllar pel manteniment 

de les festes i dels elements festius declarats, dictant les normes necessàries per 

a la protecció dels marcs espacials propis de cada festa i adoptant, si escau, les 

garanties físiques de preservació de l'element festiu, així com per la divulgació 

de llur coneixement, i han de potenciar-ne la documentació.” 

 

Tot i tractar-se d’un dret d’interès general, el cert és que la realització 

d’aquestes activitats o actes festius augmenta el llindar del soroll habitual de la 

localitat o d’una zona de la mateixa, tot esdevenint un element o agent 

contaminant a tenir present. 

 

Per aquest motiu, la jurisprudència s’inclina per exigir a les administracions 

competents el compliment de l’obligació positiva de protecció front qualsevol 

agressió, malgrat que l’expressió cultural de la societat és un dret d’interès 

general. Es fa, per tant, imprescindible la necessitat que, lluny de prohibir les 

diverses festivitats, aquestes se sotmetin, tot i la seva excepcionalitat, a les 

condicions que l’Administració consideri adequades per preservar la 

convivència ciutadana. 

1.2. La prevenció de la contaminació acústica 
 

El dret al descans dels ciutadans es recull a la Declaració Universal de Drets 

Humans (article 24). No obstant, en el nostre ordenament jurídic aquest dret 

no apareix regulat en una llei, només se’n fa al·lusió indirectament en alguna 

regulació puntual. 

De tota manera són molts els béns jurídics protegits en el dret al descans i caldria 

precisar què es protegeix: la salut (article 43 CE) i el medi ambient (article 45 CE) 

que engloben la protecció contra la contaminació, també els drets fonamentals de 
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la integritat física i moral (article 15 CE), el dret a la intimitat personal i familiar 

(article 18.1 CE), la inviolabilitat domiciliària en el benentès que el soroll 

constitueix una immissió en el domicili (article 18.2 CE) i el benestar. 

En conseqüència, la preservació del dret al descans passa per complir els 
objectius de qualitat acústica establerts a la normativa en matèria de protecció 
contra la contaminació acústica (soroll i vibracions). 

En aquest marc, l’Administració local s’erigeix com a garant de la protecció front 

el soroll, d’acord amb els articles 1, 4.1.a), 84.1 i 25.f) de la Llei 7/1985 reguladora 

de les Bases de règim local, de 2 d’abril, en relació amb el deure constitucional de 

vetllar per la protecció del medi ambient (article 45 CE). D’altra banda, en matèria 

sectorial de sorolls, la competència de l’Ajuntament s’empara en la Llei estatal 

37/2003, de 17 de novembre, del Soroll (articles 6 i 17) i la normativa autonòmica: 

la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, el 

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 

n’adapten els annexos i el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els 

criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica. 

 

2.- LA SENTÈNCIA DEL TSJC DE 14 DE MARÇ DE 2016 

 

2.1. El contingut de la Sentència 
 

La Sentència 163/2016 de la Sala contenciosa administrativa del TSJC (Secció 

3a), de 14 de març de 2016, de segona instància, que ha esdevingut ferma, va 

resoldre: 

“ESTIMAR PARCIALMENTE el presente recurso de apelación num 
172/2014, promovido por …., con la oposición del ILMO AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ y, en consecuencia, REVOCAR y dejar sin efecto 
la Sentencia num 44, de 5 de febrero de 2014, dictada por el Juzgado 
Contencioso Administrativo num 11 de Barcelona en el recurso ordinario num 
541/2011 y, en su lugar. 

 

1.- ESTIMAR PARCIALMENTE el referido recurso contencioso 
administrativo y, por tanto: 

 

1.1.- ANULAR la licencia de carácter extraordinario concedida en fecha 
28 de junio de 2011 por la Junta de Gobierno Local de la Corporación 
local demandada a L’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE, 
para poder organizar, en julio de 2011 y con un horario compresivo de 
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nocturno/madrugada, el “Festival Nowa Reggae 2011” en las 
instalaciones del equipamiento “Molí del Mar”. 

 

1.2.- RECONOCER el derecho de los actores a percibir una indemnización de 
3.000 € a cargo del ILMO AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 

1.3.- CONDENAR al referido Ayuntamiento a estar y pasar por los 

precedentes pronunciamientos.” 

 

La Sentència fonamenta la seva decisió en la consideració que, d’una lectura 

conjunta i sistemàtica de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació 

administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives (en endavant, 

Llei 11/2009), del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel que s’aprova el 

Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (en endavant, Decret 

112/2010) i de la Ordenança municipal de contaminació acústica (en endavant, 

OM), s’ha d’inferir que “el Festival no podía beneficiarse del régimen de tolerancia 

acústica previsto en el artº 16 de la OM, porque –al menos este Festival- no podía 

considerarse una actividad extraordinaria, al no tratarse de un espectáculo musical 

esporádico.” En base a aquesta premissa, que d’altra banda és més que 

discutible, tal com es veurà més endavant, la Sentència conclou que el festival 

en qüestió no pot ser considerat una activitat extraordinària i, per tant, no li és 

aplicable el règim propi d’aquest tipus d’activitat: 

 

“La consecuencia de todo lo que acabamos de decir no podrá ser de otra forma que 

la de excluir el Festival –tal y como había estado concebido-, del régimen de 

autorizaciones del cual se había venido beneficiándose. Lo contrario nos llevaría al 

absurdo de tener que admitir a priori –incluso en zonas con un uso residencial 

significativo-, la posibilidad de un número repetitivo e indeterminado de eventos 

musicales de características análogas a las del Festival y, por tanto, a convertir en 

papel mojado las previsiones legales de la propia OM, la cual (artº 16.5) habría 

limitado la suspensión del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica a cinco 

fiestas populares, con el claro designio de reducir a la mínima expresión el sacrificio 

del derecho de los vecinos a un grado de calidad acústica compatible con el derecho 

al descanso; compatible asimismo, con el derecho a la salud; y, subordinado –como 

no podía ser menos- al derecho de los residentes a disfrutar de la intimidad 

domiciliaria sin inmisiones acústicas perturbadoras. 

Pero es que, incluso de haber sido aplicable la normativa reguladora de los 

espectáculos y las actividades recreativas extraordinarias, la 
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licenciacontrovertida debería de haber sido denegada al no satisfacer los 

requisitos del artº 112 del “Decret 112/2010”. 

 

Ara bé, la Sala és limita al cas concret i a les circumstàncies específiques en què 

el festival es va dur a terme. Aquesta decisió judicial no és, doncs, extrapolable 

a qualsevol actuació, festival o celebració que es vulgui dur a terme d’ara en 

endavant al municipi de Vilanova i la Geltrú. En sí mateixa, la Sentència no 

prohibeix a l’Ajuntament la possibilitat d’atorgar cap més llicència de caràcter 

extraordinari, sinó que, al nostre entendre, , a parer de la Sala, el Festival 

Nowa Reggae no és una activitat de caràcter extraordinari, no només per 

entendre que el referit festival no té caràcter esporàdic, sinó perquè no complia 

els requisits establerts a l’article 112 del Decret 112/2010, propis de les 

llicències extraordinàries i que es relacionen a l’epígraf 2.3 d’aquest Informe. 

 

En definitiva, cal insistir, que aquesta argumentació judicial no equival a una 

prohibició genèrica a l’atorgament de llicències de caràcter extraordinari per 

part del Consistori. 

 

2.2. Espai del Molí de Mar 
 

El festival “Nowa Reggae 2011” es va dur a terme en els espais a l’aire lliure i 

les instal·lacions de l’equipament “Molí de Mar”. Aquest equipament es troba 

a pocs metres de varis habitatges, entre ells la dels promotors del contenciós al 

que es fa referència. 

 

El “Molí del Mar” és un equipament municipal format per tres edificacions i 

una àmplia zona de jardí disposada en quatre terrasses a diferents nivells, fet 

que possibilita el desenvolupament d'activitats a l'aire lliure. L'espai exterior 

consta d'una zona enjardinada amb quatre terrasses a diferents alçades amb 

capacitat per acollir 1100 persones. 

 

El conflicte no sorgeix per motiu de l’espai en concret, sinó per la seva proximitat 

a una zona habitada i la manca de mesures suficients per evitar l’impacte acústic 

en les cases veïnes. Per tant, això no obsta que en una altra ocasió es dimensioni 

millor l’espectacle a dur a terme i s’adoptin les mesures correctores idònies. 
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2.3. Les llicències extraordinàries 
La realització d’activitats extraordinàries, organitzades o no pels ens públics, 

està sotmesa a una sèrie de tràmits de previ acompliment, previstos, 

essencialment, en l’esmentada Llei 11/2009 i en el Decret 112/2010. 

De conformitat amb l’article 42 de la Llei 11/2009, els espectacles públics i les 
activitats recreatives de caràcter extraordinari són els que es duen a terme 
esporàdicament en establiments oberts al públic, que tenen llicència, 
autorització o comunicació prèvia per a una activitat diferent de la que es 
pretén realitzar. Així mateix, també ho són els que es duen a terme en espais 
oberts al públic i altres locals que, tot i no tenir la condició d’establiments 
oberts al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions 
exigibles per a dur-hi a terme els espectacles o activitats. Per tant, la celebració 
d’un festival com el Nowa Reggae es pot encabir clarament en la definició 
d’espectacle o activitat de caràcter extraordinari. 

La competència per a l’atorgament de l’autorització o la llicència oportuna 

correspon a l’ens municipal, sempre que el municipi tingui més de 50.000 

habitants o bé amb motiu de festes i revetlles populars, o en espais oberts, de 

caràcter públic o privat. 

D’altra banda, l’article 1112 del Decret 112/2010, article aplicable de manera 

supletòria en defecte d’ordenança municipal, fixa els requisits que han de complir 
les llicències extraordinàries en relació amb les mesures de protecció civil, impacte 
acústic, etc. Així mateix, l’article 112 del Reglament, el qual també té caràcter 
supletori en defecte d’ordenança municipal, estableix que quan es tracti d’espais 
oberts, únicament es podran organitzar espectacles públics o 

 

2
 “Article 111. Requisits generals 

1. Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari regulats pels articles anteriors, inclosos els 
organitzats pels ajuntaments o sota la seva responsabilitat directa, han de complir en tot cas els requisits següents: 

 

a) Ser convocats, organitzats i realitzats sota la responsabilitat d'una o d'unes persones determinades, que poden ser entitats, 
persones físiques o jurídiques o persones responsables o empleades de serveis de l'Administració pública i que, en tot cas, han de 
ser identificades, amb determinació clara de la responsabilitat que els correspon. 
b) Presentar una anàlisi de la mobilitat provocada per l'espectacle públic o activitat recreativa, amb previsió de mesures especials per 

afrontar les necessitats detectades, si s'escau, segons determina la normativa sobre regulació de la mobilitat generada. 

c) Disposar de personal de vigilància i de personal de control d'accés, respectivament, si així es preveu en aquest Reglament. 
d) Disposar d'un pla d'autoprotecció. 
e) Disposar dels serveis d'higiene i seguretat i dels dispositius d'assistència sanitària corresponents. 
f) Disposar de serveis automàtics de control d'aforaments, quan s'escaigui. 
g) Presentar una valoració de l'impacte acústic de l'espectacle públic o de l'activitat recreativa i, si escau, adoptar les 
mesures necessàries per prevenir-lo i minimitzar-lo. 
h) Haver contractat la pòlissa de responsabilitat civil. 
i) Acreditar la disponibilitat de l'establiment o de l'espai on es realitza l'espectacle públic o l'activitat recreativa. 
(...) 

3. Si els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari es realitzen en un espai obert, a més dels requisits 

establerts a l'apartat primer han de complir els que preveu l'article següent.” 
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activitats recreatives de caràcter extraordinari, si a més de complir els 

requeriments de l’article 111, es celebren amb motiu d’una de les 

circumstàncies següents: 

 

1. Amb motiu de festes i revetlles populars, que comptin amb una àmplia 
participació de la població directament afectada. 

2. En dates o vigílies festives, dins horaris en què el seu impacte sigui 
admissible pels usos socials majoritaris.  

3. En indrets situats a la distància necessària dels nuclis habitats, de 

manera que no causin molèsties perceptibles a la gent que hi viu. 
 

Doncs bé, la normativa esmentada admet la celebració d’activitats extraordinàries 

sempre que es compleixi amb els requeriments establerts en la normativa sectorial 

en matèria de protecció civil, impacte acústic, etc., que minimitzin l’impacte 

ocasionat als veïns i garanteixin el correcte desenvolupament de l’activitat. En 

aquest sentit, les ordenances municipals poden regular les condicions per a la 

celebració d’aquestes activitats fixant, per exemple, límits per a assegurar un 

nivell de qualitat acústica adequat o establint una ubicació concreta que redueixi 

les molèsties perceptibles pels veïns i veïnes. 

 

2.4. En relació amb l’advertiment a futur de la resolució judicial 
 

El fonament sisè de la sentència en qüestió estableix: 

“SEXTO: Deberá, en consecuencia, estimar la pretensión indemnizatoria de la 

demanda frente a la autorización del FESTIVAL NOWA REGGAE para el año 

2011; sin que este Tribunal pueda añadir pronunciamientos de futuro basados en 

meras hipótesis. Lo que no quiere decir que el ILMO AJUNTAMENT DE 
 

VILANOVA I LA GELTRÚ y sus autoridades no hayan de ser 
conscientes de las responsabilidades de orden diverso que podrían 
contraer si se vuelve a repetir, con las mismas características, una 
actividad como la denunciada por los apelantes.” 

 

Malgrat el to d’advertiment utilitzat per la Sala, no s’ha de perdre de vista que 

aquest pronunciament fa referència expressa a la reiteració d’una activitat 

d’idèntiques característiques a la denunciada, essent aquest l’abast al que ha de 

circumscriure’s, en particular, l’espai on es va celebrar: Molí del Mar. Una 

lectura diversa contravindria l’objecte i contingut propis de les resolucions 

judicials. 
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3. LA PRESERVACIÓ I PROTECCIÓ DE LA QUALITAT ACÚSTICA 
 

3.1. La prevenció de la contaminació acústica i els nivells de qualitat 

acústica 
 

Cal partir del fet inqüestionable que el dret al descans és un bé jurídic protegit 

i que, en conseqüència, s’imposa el deure de complir els objectius de qualitat 

acústica establerts a la normativa en matèria de protecció contra la 

contaminació acústica (soroll i vibracions). 

En aquest marc, l’Administració local s’erigeix com a garant de la protecció 

front el soroll, en relació amb el deure constitucional de vetllar per la protecció 

del medi ambient (article 45 de la Constitució espanyola) i en el marc de la Llei 

7/1985 reguladora de les bases de règim local, de 2 d’abril (articles 1, 4.1.a), 

84.1 i 25.f)), i de la normativa en matèria de prevenció de la contaminació 

acústica, en especial. 

La Llei catalana 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 

acústica té per objecte “regular les mesures necessàries per prevenir i corregir la 

contaminació acústica, que afecta als ciutadans i ciutadanes i el medi ambient, 

provocada per sorolls i vibracions, i alhora establir el règim d’intervenció 

administrativa que sigui aplicable a tot el territori de Catalunya” (article 1). L’article 

2 d’aquesta Llei relaciona les finalitats de la mateixa: 

“Aquesta Llei té com a finalitats bàsiques garantir la protecció de: 
 

a) El dret a tenir un medi ambient adequat per al desenvolupament de la 
persona.  

b) El dret a la protecció de la salut.  

c) El dret a la intimitat.  

d) El benestar i la qualitat de vida dels ciutadans”. 
 

D’altra banda, resten subjectes a la Llei 16/2002 qualsevol activitat o 

comportament inclosos als annexos que originin sorolls i vibracions. El Reglament 

de desenvolupament, aprovat pel Decret 176/2009, de 10 de novembre, adapta 

aquests annexos. L’Annex 3 regula la immissió sonora, és a dir, la qualitat 

acústica, aplicable a l’ambient exterior produïda per les activitats. Els usos 

recreatius i d’espectacles (C1) es contemplen dins la Zona de sensibilitat 
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acústica baixa (C), més permissiva amb els valors límit d’immissió en dB(A) tot 

distingint tres franges horàries: de 7h a 21h (diürn), de 21h a 23h (vespre) i de 

23h a 7h (nit). Aquesta és la regla general. Ara bé, tal i com tot seguit s’exposa, 

la convivència i el desenvolupament de determinades activitats permet 

algunes excepcions, tot i que condicionades. 

3.2. La suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica. 
 

El caràcter extraordinari de les festes esdevé una causa de dispensa dels índexs de 

tolerabilitat acústica, possibilitat que constitueix una excepció legal a la regla 

general establerta. La Llei estatal 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, de 

caràcter bàsic, regula la possibilitat de suspendre provisionalment els objectius 

acústics aplicables a la totalitat o part d’un àrea o zona acústica (article 9.1 i 2) 3. 

 

La competència per dur a terme aquesta suspensió eventual dels objectius de 

qualitat acústica s’atribueix, en el nostre supòsit, a la legislació autonòmica i, 

en el seu defecte, a l’Ajuntament corresponent (article 3 de la Llei estatal 

37/2003). Al seu torn, la Llei catalana 16/2002, de 28 de juny, de protecció 

contra la contaminació acústica no estableix expressament res al respecte, però 

sí que ho fa el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Decret 

176/2009, de 10 de novembre, als articles 74 i 38.3, a l’empara d’allò establert 

per la referida llei estatal. 

En definitiva, l’ens local, de conformitat amb els preceptes citats i d’acord amb 

la competència que li és pròpia, pot regular la possibilitat de suspendre 

provisionalment els objectius de qualitat acústica sempre que concorrin les 

condicions establertes i prèvia sol·licitud de llicència. És a dir, a excepció d’allò 

 

 

3 “1. Con motivo de la organización de actos de especial proyección oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga, las 
Administraciones públicas competentes podrán adoptar, en determinadas áreas acústicas, previa valoración de la incidencia 
acústica, las medidas necesarias que dejen en suspenso temporalmente el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica que sean 
de aplicación a aquéllas. 

 

2. Asimismo, los titulares de emisores acústicos podrán solicitar de la Administración competente, por razones debidamente 
justificadas que habrán de acreditarse en el correspondiente estudio acústico, la suspensión provisional de los objetivos de calidad 
acústica aplicables a la totalidad o a parte de un área acústica. Sólo podrá acordarse la suspensión provisional solicitada, que podrá 
someterse a las condiciones que se estimen pertinentes, en el caso de que se acredite que las mejores técnicas disponibles no 
permiten el cumplimiento de los objetivos cuya suspensión se pretende.” 

3 Estableix que correspon als ajuntaments la suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica, excepte en el cas 
d’obres públiques d’infraestructures de titularitat de la Generalitat de Catalunya (articles 6 i 7 del Decret 176/2009, de 
10 de novembre). 
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establert a l’article 29.75 de la Llei de 11/2009, els titulars dels emissors acústics 

que pretenguin aquesta suspensió han d’estar expressament autoritzats a 

l’efecte6. En aquest sentit, l’Ordenança municipal reguladora dels sorolls i les 

vibracions regula aquesta possibilitat en el seu article 9 i a l’article 16. Al tractant-

se d’una activitat eventual, la llicència a sol·licitar no pot ser pas de caràcter 

ordinari, ja que aquesta està pensada, tant des del punt de vista de la normativa 

ambiental com de la relativa a espectacles públics i activitats recreatives, per a 

activitats amb caràcter de permanència. Els preceptes als que s’ha fet referència 

estan pensant, d’acord amb la naturalesa de l’acte, amb autoritzacions o llicències 

de caràcter extraordinari. La dita autorització extraordinària exigeix que s’hagi 

valorat prèviament l’estudi acústic corresponent per a l’activitat eventual, 

l’acreditació que les millors tecnologies disponibles existents no permeten 

l’acompliment dels objectius la suspensió dels quals és pretén, així com la inclusió 

d’aquelles condicions que l’administració, de forma raonada, estimi pertinent 

imposar. És a dir, l’Ajuntament ha de determinar en l’autorització les mesures 

adequades per evitar que la celebració de determinades festivitats resultin 

intolerables per als veïns exposats, inclús fixar els llindars dels valors d’immissió 

acústica permesos en el cas concret. 

 

Sens perjudici del que s’acaba de dir, la llicència haurà de contenir també els 

requisits establerts per l’article 111 del Decret 112/2010 relacionats a l’epígraf 

2.3 del present informe. 

 

En aquest sentit, cal tenir present la Sentència de 25 de juny de 2003 del TSJ de 

la Comunicat Valenciana que afirma que “no es objeto de discusión que las “fallas” 

son una fiesta popular en Valencia, ahora bien, el hecho de que una fiesta sea popular 

no significa que esté por encima de toda regla y toda norma”. Per tant, la preceptiva 

autorització expressa és qui ha d’establir la norma, tot i que sigui excepcional. 

 

5 “7. Resten exempts de la necessitat de llicència municipal, llevat que les ordenances o els reglaments municipals, en supòsits 
expressament justificats i de caràcter excepcional, estableixin el contrari: (...) 

 

b) Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari organitzats pels municipis amb motiu de festes i 
revetlles populars, amb independència de la titularitat de l'establiment o de l'espai obert al públic on es duen a terme.” 

 

6
 Així es dedueix també de l’apartat 4 de l’article 38 del Reglament de desenvolupament de la Llei 16/2002 a l’establir 

que: “Els objectius de qualitat acústica es poden sobrepassar ocasionalment i temporalment, quan sigui necessari, en situacions 
d'emergència, sense necessitat d'autorització”, per tant, sí cal autorització en la resta de situacions. 
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4.- POSSIBLES INSTRUMENTS I MESURES PER A LA RESOLUCIÓ 

 

DEL CONFLICTE: 

 

4.1. La modificació de l’Ordenança municipal reguladora del soroll i 

vibracions 

 

Arran de la Sentència del TSJC, de 14 de març de 2016, l’Ajuntament de Vilanova i 

la Geltrú està tramitant la modificació de l’apartat 5è de l’article 16, relatiu a la les 

“activitats festives i altres actes a la via pública”. En data 23 de maig de 2016, va ser 

publicat al BOPB l’Edicte de l’Ajuntament pel qual va sotmetre a informació 

pública l’acord del Ple de la Corporació, de data 2 de maig de 2016, d’aprovació 

inicial de la modificació d’aquest apartat (expedient: 000155/2016-ACT). 

La proposta de modificació estén la suspensió temporal del compliment dels 

objectius de qualitat acústica prevista a l’article 9 de la mateixa OM també a 

festes de barri i a d’altres activitats festives i culturals, o d’interès social, amb 

especial protecció cultural o de naturalesa anàloga, que tinguin un cert 

arrelament a Vilanova i la Geltrú per les singularitats pròpies d’aquest 

municipi. Amb aquesta modificació es pretén donar cabuda a totes les 

manifestacions culturals pròpies i singulars del municipi i complir, a la 

vegada, la sentència emesa. 

Ara bé, la proposta de modificació de l’apartat 5è de l’article 16 no diu 

específicament que l’autorització expressa a la que es sotmeten aquestes 

activitats ha de tenir caràcter extraordinari, la qual cosa seria preferible. De fet, 

l’informe municipal favorable que s’exigeix en relació amb l’interès social i 

l’arrelament de les activitats festives i culturals justifiquen, no tan sols la 

possibilitat d’excepcionar els límits acústics legalment establerts (article 21.3 de 

la Llei bàsica 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 

acústica, en endavant, Llei 16/2002), sinó també el caràcter extraordinari de la 

llicència preceptiva. 

D’altra banda, la proposta de nou redactat de l’apartat 5è esmentat fa necessari 

que en l’article es distingeixi amb claredat entre les activitats o actes de l’apartat 5è 

i els de l’apartat 1, així com l’aplicació dels llindars de l’apartat 2 del mateix article 

16. Qüestió que no queda resolta en els termes en que es proposa redactar el 

precepte. En la nostra opinió, els llindars de l’apartat 2 sçón només d’aplicació 
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a les activitats de l’apartat 1 de l’article 16 de l’OM. Els llindars de qualitat 

acústica que hagin de complir les activitats de l’apartat 5`e de l’article 16 seran 

aquells que es determinin en la llicència extraordinària, una volta ponderades 

les circumstàncies concretes de l’acte a celebrar. 

 

No obstant, cal assenyalar que, al nostre parer, la solució al conflicte existent 

entre activitats recreatives i la protecció contra la contaminació acústica, és a 

dir, compatibilitzar ambdós drets d’interès general a preservar, comporta un 

plantejament més ampli que la mera modificació de l’OM. 

 

4.2. Mapes de capacitat acústica. Reserva d’espais. 
 

En efecte, convindria, per exemple, assegurar o reservar expressament espais 

per dur a terme aquest tipus d’activitats mitjançant l’elaboració d’un mapa de 

capacitat acústica del municipi que estableixi una zonificació acústica acurada. 

La normativa de protecció contra la contaminació acústica7 exigeix que tots els 

ajuntaments elaborin i aprovin el seu mapa de capacitat acústica. Aquests 

mapes de soroll estableixen la zonificació acústica del territori i els valors límit 

d'immissió d'acord amb les zones de sensibilitat acústica, és a dir, fixen els 

objectius de qualitat acústica del territori per a cada zona, per a tres períodes 

temporals diferenciats: dia, vespre i nit, on també s’incorporen els usos del sòl. 

Determinar els espais del municipi de sensibilitat acústica baixa més adients 

per dur-hi a terme actes festius pot pal·liar considerablement els seus efectes i 

permetre la conciliació d’aquests actes amb el dret al descans dels veïns. 

 

4.3. Proposta d’OM d’activitats recreatives a l’aire lliure/obertes 
 

 

 

 

7
 Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel 

qual es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica. Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 
n’adapten els annexos. 
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L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposa de l’Ordenança reguladora dels 

establiments musicals i de restauració de pública concurrència, d’11 de juliol de 2005. 

No obstant, no disposa d’una ordenança que reguli l’organització d’espectacles 

públics i activitats recreatives en espais oberts, els quals queden fora de l’àmbit 

d’aplicació de l’ordenança esmentada. 

 

La referida Llei 11/2009 (article 3.1) i el Decret 112/2010 emparen la potestat de l’ens 

local d’aprovar ordenances, adoptar mesures de planificació urbanística, atorgar 

llicències per activitats recreatives extraordinàries. 

 

Així doncs, en el marc de la normativa citada l’Ajuntament pot regular els actes 

festius que es celebrin a l’aire lliure tot concretant aspectes i conceptes com els criteris 

d’arrelament i singularitat de les activitats, el seu caràcter cultural i social, la 

implicació i participació ciutadana, la promoció econòmica, el seu caràcter 

extraordinari (activitats esporàdiques) i, en definitiva, els criteris i mesures necessaris 

per fer compatible i tolerable l’activitat per a tots els vilanovins. 

 

Aquest és el nostre Informe que emetem a Barcelona el sis de juliol de 2016 tot 

sotmetent-lo a qualsevol altre millor fundat en Dret. 
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