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ANUNCI AL PORTAL WEB DE L'AJUNTAMENT DE LA CONSULTA PÚBLICA

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la
participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a
l'elaboració del projecte de creació de l'Ordenança reguladora del soroll i vibracions de l'Ajuntament
de Piera, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives
potencialment afectats per la futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.
Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les
seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de deu dies
a comptar des de l'endemà de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva
presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Problemes

que

es

solucionar amb la iniciativa

pretenen

Donat que el municipi de Piera no té una
norma específica que reguli el soroll i les
vibracions, és necessari que s'aprovi una
Ordenança en aquest sentit que completi i
desenvolupi

la

normativa

estatal

i

autonòmica.
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Necessitat i Oportunitat de la seva

El soroll és actualment una de les

aprovació

principals

causes

de

preocupació

ciutadana, ja que incideix en la qualitat de
vida de les persones i pot provocar efectes
nocius en la salut dels individus. És per
això que es pretén crear una norma
reguladora del soroll i les vibracions.

Objectius de la norma

Concretar els instruments jurídics i tècnics,
necessaris perquè es pugui donar una
resposta adequada a les inquietuds dels
ciutadans

i

les

ciutadanes

vers

la

contaminació acústica, millorant la seva
qualitat de vida, en un procés de creixent
conscienciació ambiental.
Possibles

solucions

alternatives

regulatòries i no regulatòries

Donat que s'ha constituït un nou Govern
local i tenint en compte la preocupació
ciutadana

respecte

la

contaminació

acústica, resulta necessària l'aprovació de
l'Ordenança reguladora del soroll i les
vibracions.
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