CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE
L'ORDENANÇA REGULADORA DE PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT CONTRA LA
CONTAMINACIÓ PER RENOUS I VIBRACIONS
De conformitat amb el que preveu l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objecte de millorar la participació de la
ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte
d'Ordenança a dalt referenciat, es procedeix a substanciar una consulta pública, en la qual es recollirà
l'opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura
norma en relació a:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
c) Els objectius de la norma
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries
En compliment amb l’anterior es planteja el següent qüestionari:
Els ciutadans/es, organitzacions i associacions que així ho considerin, puguin fer arribar les seves
opinions sobre els aspectes plantejats en aquest qüestionari, fins al dia 06/03/2020, mitjançant el
següent correu electrònic: actividades@calvia.com.
Antecedents de la norma

L'Ajuntament de Calvià va aprovar l'Ordenança
reguladora de protecció del medi ambient contra
la contaminació per renous i vibracions l’any
2014 (BOIB núm 46 de 05/04/2014). L'any 2015
es va aprovar la modificació de la citada
Ordenança (BOIB núm 149 de 10/10/2015).

Problemes que es pretenen solucionar amb la
nova norma

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

Amb la present modificació, es pretén:
●

Adaptar l'Ordenança a la normativa
vigent;

●

Es pretén introduir la figura de la
declaració
responsable
en
el
procediment anual del limitadorregistrador sonomètric;

●

Regular les infraccions relatives a
usuaris de la via pública, activitats
domèstiques i relacions veïnals;

●

Es pretén introduir la possibilitat
d'adoptar mesures cautelars in situ en els
següents casos: Quan no es disposi de
títol habilitant per a l'exercici de
l'activitat
musical;
Qualsevol
manipulació, canvi o alteració dels
precintes en els limitadors de so o en els
aparells, mecanismes, mitjans o sistemes
del tarat dels aparells emissors
productors o reproductors de música i en
les condicions de funcionament; Quan
no s'hagi presentat la declaració
responsable per a l'exercici de l'activitat
musical o sense tota la documentació
adjunta requerida.

●

Es pretenen introduir modificacions en
el procediment d'adopció de mesures
cautelars;

●

Es pretén, així mateix, regular les
competències de personal inspector.

La present Ordenança no ha estat objecte de
modificació des de l'any 2015, per la qual cosa
es considera necessària la seva modificació per
adaptar-la a la normativa vigent i
incloure els aspectes anteriorment citats.

Objectius de la norma

Possibles solucions alternatives, regulatòries i
no regulatòries

●

Adaptar l'Ordenança a la normativa
vigent;

●

Es pretén introduir la figura de la
declaració
responsable
en
el
procediment anual del limitadorregistrador sonomètric;

●

Regular les infraccions relatives a
usuaris de la via pública, activitats
domèstiques i relacions veïnals;

●

Es pretén introduir la possibilitat
d'adoptar mesures cautelars in situ en els
següents casos: Quan no es disposi de
títol habilitant per a l'exercici de
l'activitat
musical;
Qualsevol
manipulació, canvi o alteració dels
precintes en els limitadors de so o en els
aparells, mecanismes, mitjans o sistemes
del tarat dels aparells emissors
productors o reproductors de música i en
les condicions de funcionament; Quan
no s'hagi presentat la declaració
responsable per a l'exercici de l'activitat
musical o sense tota la documentació
adjunta requerida.

●

Es pretenen introduir modificacions en
el procediment d'adopció de mesures
cautelars;

●

Es pretén, així mateix, regular les
competències de personal inspector.

És
manifestament
necessari
modificar
l'Ordenança per adaptar-la a la normativa vigent
i regular els aspectes anteriorment indicats.

