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Benvolgudes, benvolguts, 

 

 
A Vilanova i la Geltrú volem crear un nou model que permeti realitzar les activitats a 
l’aire lliure pròpies de la dinàmica social, cultural i festiva de la ciutat, buscant el millor 
encaix amb els requisits legals actuals. 
 
Al nostre municipi, i a la resta de poblacions del país, hem d’introduir canvis en la 
manera com tractar les autoritzacions i llicències per a dur a terme activitats 
recreatives a la via pública, fet que s’ha posat de manifest amb les darreres sentències 
que anul·len diverses llicències per a la celebració d’esdeveniments.  
 
L’Ajuntament ha determinat un seguit d’accions a emprendre i és de la mà del teixit 
associatiu, promotor de la major part d’aquestes manifestacions culturals, socials i 
festives, que volem treballar per aconseguir un nou model. 
 
Les accions que estan en marxa són: 
 

 Elaboració d’una ordenança que reguli els espectacles i les activitats recreatives 
en espais oberts al públic i a l’aire lliure, dins del marc que indica la legislació 
vigent. S’encarregarà a un bufet d’advocats de reconeguda solvència en aquests 
temes, un primer document. Abans, però, volem que qualsevol persona o entitat de 
la ciutat pugui fer-hi aportacions.   
Així doncs, a partir del dimarts 8 de novembre, i per un període d’un mes, podeu 
trobar al web municipal un espai on fer les vostres aportacions.  També les podeu 
fer a través de la presentació d’una instància a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).  
Aquest és un punt de partida per l’elaboració de la nova ordenança, però seguirem 
treballant conjuntament per la redacció del document final. 

 

 Realització d’estudis d’impacte acústic per cadascun dels espais on 

habitualment es realitzen activitats d’aquestes característiques. Aquests estudis 

ens indicaran un seguit de condicions a complir per definir la tipologia d’activitats 

que s’hi poden dur a terme i per produir el menor impacte sonor. Aquests estudis ja 

s’han iniciat i s’aniran realitzant paulatinament, a partir de la disponibilitat 

pressupostària.  

 

 Creació d’un equip de treball, format per un/a enginyer/a tècnic/a i un/a 

administratiu/va per ajudar a agilitzar tots aquests processos i oferir un 

assessorament eficaç a les entitats. 

 

Abans de que acabi l’any 2016 ens posarem en contacte amb vosaltres per seguir amb 

el procés de treball participatiu. Prèviament i amb l’objectiu de poder sistematitzar i 

ordenar la informació de totes les activitats que s’organitzen a la nostra ciutat  us 

demanem que ens ompliu la següent fitxa per cada una de les activitats que preveieu 

organitzar al llarg de l’any 2017(aquesta fitxa és a tall informatiu i no substitueix la sol·licitud 

https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17847
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17848


 

 

 

 

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

d’autorització per a la realització de l’activitat).  El recull de tota aquesta informació ens 

permetrà elaborar un document per treballar conjuntament l’anàlisi dels espais on s’hi 

fan més activitats, quin tipus d’activitats, determinar quins han de ser els indrets on 

continuar fent els estudis d’impacte acústic, etc. 

 

La nova ordenança municipal ens permetrà disposar a la nostra ciutat d’una nova eina 

per facilitar l’organització d’esdeveniments. La seva elaboració fins a arribar a 

l’aprovació definitiva és un procés complex i llarg en el temps, marcat per la legislació, 

que preveu diversos mecanismes perquè sigui el màxim de participativa possible.   

Durant aquest temps l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú posarà tots els mitjans per 

garantir al màxim la realització de les activitats. 

Des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú valorem molt la tasca de les entitats i el 

dinamisme que aporteu a la ciutat. Estem segurs que amb el treball col·lectiu farem 

possible un model perdurable en el temps i que permetrà mantenir la dinàmica cultural, 

social i festiva de la ciutat, alhora respectant el descans de tots els vilanovins i 

vilanovines.  

 

 
 
 
Equip de govern 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 

Vilanova i la Geltrú, 9 de novembre de 2016 


