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cepte, classes i subjectes.
IV. Sistemes d�informació

Tema 32. Sistemes d�informació per a la
direcció i la gestió. Les organitzacions basa-
des en la informació. La informació com a
recurs.

Tema 33. Els sistemes d�informació i la
seva estructura.

Tema 34. Concepte, components i funcio-
nament general d�un sistema informàtic. La
informàtica com a eina de suport en els pro-
cessos administratius. Tipus de sistemes
informàtics.

Tema 35. El règim jurídic de la protecció
de dades de caràcter personal. Regulació
estatal.

Tema 36. Protecció de dades de caràcter
personal: dades especialment protegides.
Seguretat de les dades. El deure de secret. La
notificació de fitxers de dades personals.

Tema 37. Contingut i abast del dret d�in-
formació als ciutadans.

Tema 38. L�Ajuntament de Gavà: organit-
zació municipal necessària i complementà-
ria.

Tema 39. La Comissió de Greuges de
Gavà.

Tema 40. Formes de gestió directa dels
serveis públics locals. Organismes autònoms.
Societat mercantil amb capital íntegrament
públic.

Tema 41. Ordenances de bon Govern de
l�Ajuntament de Gavà: contingut i àmbits de
regulació.

Tema 42. Ordenances fiscals de l�Ajunta-
ment de Gavà: les tases. Fet imposable. Sub-
jectes passius. Període impositiu. Exempcions
i bonificacions.

Tema 43. Ordenances fiscals de l�Ajunta-
ment de Gavà: els impostos. Fet imposable.
Subjectes passius. Període impositiu. Exemp-
cions i bonificacions.

Tema 44. L�atenció ciutadana presencial.
Concepte, característiques i classes. Principis
d�actuació.

Tema 45. L�atenció ciutadana telefònica:
característiques i principis d�actuació.

Tema 46. El servei del 010: contingut i
àmbit territorial. Relacions entre el 010 i l�a-
juntament de Gavà.

Tema 47. L�atenció ciutadana per internet:
característiques.

Tema 48. Característiques generals del
portal www.administracion.es

Tema 49. Característiques generals del
portal INFOCAT.

Tema 50. Característiques generals del
portal www.bcn.es

Tema 51. El Padró municipal d�habitants.
Concepte de padró, formació i manteniment.
Actualització. Obligació general d�empadro-
nament. Padró d�espanyols residents a l�es-
tranger. Inscripció al padró. Requisits per
obtenir l�alta.

Tema 52. El padró municipal d�habitants.
Comprovació i control del padró municipal.
Cessió de dades padronals a altres adminis-
tracions. Confidencialitat. Certificacions de
dades padronals.

Tema 53. El règim electoral general: el
dret de sufragi actiu i passiu. Les Juntes elec-
torals. Les meses i seccions electorals.

Tema 54. El cens electoral. Rectificació
del cens en període electoral. Procediment
electoral: el vot per correspondència. Delic-
tes i infraccions electorals.

Tema 55. Eleccions municipals: el dret de
sufragi actiu i passiu. Sistema electoral. Pro-
cediment electoral.

Tema 56. El concepte de qualitat aplicat a
les organitzacions.

Tema 57. La qualitat en l�atenció ciutada-
na.

Tema 58. Mètodes d�avaluació de la quali-
tat dels serveis d�atenció ciutadana munici-
pal.

Tema 59. La gestió d�un procés d�implan-
tació d�un sistema d�atenció ciutadana.

Tema 60. Les tecnologies de la informació
com a instruments per a millorar les relacions
de les administracions amb els ciutadans.

Gavà, 7 de gener de 2002.
El Secretari, Guillermo de Prada y Bengoa.

022002000317
A

Gironella

EDICTE

El Ple de l�Ajuntament en sessió ordinària
celebrada el dia 4 de desembre de 2001, va
aprovar definitivament l�Ordenança Munici-
pal reguladora del Soroll i les Vibracions a la
vila de Gironella, que literalment és com
segueix:

«ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL
SOROLL I LES VIBRACIONS A LA VILA DE GIRONELLA

El soroll i les vibracions són elements de
contaminació susceptibles d�afectar la salut
de les persones i la seva qualitat de vida.

Es tracta d�elements de pertorbació amb
efectes sobre àmbits especials reduïts i que
s�originen, excepte alguns casos, en focus
sotmesos preferentment a l�acció pública del
municipi, i és per això que l�actuació en
aquesta matèria se l�atribueix aquest ens
local.
Article 1

Objecte de l�ordenança
1.1. L�objecte d�aquesta ordenança és

establir els objectius de qualitat ambiental,
en el marc de la legislació vigent sobre el
medi ambient i de protecció de la salut i
urbanística, com també regular les actua-
cions municipals específiques en matèria de
sorolls i vibracions.

1.2. Aquesta regulació específica s�aplica
sens perjudici de les altres actuacions muni-
cipals, les matèries connexes de les quals,
però, harmonitzen amb aquesta.
Article 2

Àmbit d�aplicació
Aquesta regulació s�aplica a qualsevol

activitat pública o privada que origini sorolls

i/o vibracions, que estigui emplaçada o s�e-
xerceixi en l�àmbit del terme municipal, com
ara el trànsit, les màquines, les instal·lacions,
les obres, etc.
Article 3

Acció pública
Per a l�exigència del compliment de les

determinacions d�aquesta ordenança davant
l�Administració municipal, estan legitimats
totes les persones que es trobin directament
afectades per una emissió de sorolls o vibra-
cions.
Article 4

Objectius de qualitat
a) Integrar en el conjunt de l�acció de poli-

cia administrativa que exerceix l�Ajuntament
els requeriments de qualitat de vida, protec-
ció i millora del medi ambient i de la salut.

b) Ordenar la conducta dels ciutadans vers
el respecte als objectius de qualitat que s�as-
senyalen en l�apartat anterior.

c) Establir els sistemes, procediments i ins-
truments d�actuació necessaris per a una
intervenció eficient en aquesta funció.
Article 5

Definicions ordenança
5.1. Emissió i immissió
La contaminació produïda pel soroll i per

les vibracions es denomina �emissió� a la
sortida dels focus i �immissió� al lloc dels
seus efectes o centre receptors.

5.2. S�entén per immissió en l�ambient
exterior la contaminació produïda pel soroll i
les vibracions provinents d�un o diversos
focus emissors situats en el medi exterior del
centre receptor.

5.3. S�entén per immissió en l�ambient
interior la contaminació produïda pel soroll i
les vibracions provinents d�un o diversos
focus emissors situats en el mateix edifici o
en edificis continguts al centre receptor.

5.4. Les immissions i les emissions es
determinen mitjançant els nivells d�avaluació
mesurats separadament, de la manera que es
fixa en els annexos que acompanyen aquesta
ordenança:

a) La immissió en l�ambient exterior pro-
duïda pel trànsit rodat.

b) La immissió en l�ambient exterior pro-
duïda per les activitats i el veïnatge.

c) La immissió en l�ambient interior pro-
duïda per les activitats i el veïnatge.

d) La immissió de vibracions en l�ambient
interior.

e) L�emissió de soroll de les activitats en
l�ambient exterior.

f) L�emissió de soroll dels vehicles.
g) L�emissió de soroll de la maquinària.

Article 6

Zones de sensibilitat acústica
6.1. S�entén per zona de sensibilitat acústi-

ca aquella part de la població que presenta
una mateixa percepció acústica.

6.2. La delimitació de cada una de les
zones de sensibilitat acústica podrà ser fixada
per l�ajuntament segons la zonificació
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següent:
a) Zona de sensibilitat acústica alta:

comprèn tots els sectors de la població que
demanen una protecció alta contra el soroll.

b) Zona de sensibilitat acústica moderada:
comprèn tots els sectors de la població que
admeten una percepció mitjana del nivell
sonor.

c) Zona de sensibilitat acústica baixa:
comprèn els sectors de la població que
admeten una percepció elevada del nivell
sonor.

6.3. Zona de servitud: comprèn els sectors
de la població afectats per servituds sonores
en favor de sistemes generals d�infrastructures
viàries o altres equipaments públics que la
reclamin.

6.4. L�Ajuntament pot establir altres zones
específiques quan els usos del sòl o la con-
currència de circumstàncies especials ho jus-
tifiquin.
Article 7

Valors guia d�immissió
7.1. Els valors guia d�immissió són els

nivells d�avaluació màxims recomanats en
l�ambient exterior o en l�ambient interior i
són fixat en funció del període horari i de la
zona de sensibilitat acústica.

7.2. Els valors guia d�immissió exterior són
els següents:

Zones § De 8 a 22 hores § De 22 a 8 hores #
A§ 60§ 50#
B§ 65§ 55#
C§ 70§ 60#

7.3. Zona de servitud
La zona de servitud sonora derivada de

l�existència o previsió de focus emissors de
soroll i/o vibracions com ara les infrastructu-
res viàries o altres equipaments públics que
ho reclamin comprèn el territori de l�entorn
del focus emissor i ha de ser delimitada per
l�ajuntament.

7.4. Els valors guia d�immissió en l�am-
bient interior són els següents:

Zones § De 8 a 22 hores § De 22 a 8 hores #
A§ 30§ 25#
B§ 35§ 30#
C§ 40§ 35#

7.5. Els valors guia d�immissió a les vibra-
cions, en dB, són els següents:

Zones § dB #
A§ 75#
B§ 80#
C§ 85#

7.6. Mentre no s�estableixin les diferents
zones de sensibilitat acústica i de servitud en
el terme municipal de Gironella, en tot el
municipi es considera com a valor guia d�im-
missió el corresponent per a la zona B, en
cada cas.
Article 8

Valors límits d�emissió
8.1. Per a l�emissió de soroll de les activi-

tats són d�aplicació els valors guia immissió

en l�ambient exterior que estableix l�article
7.2.

8.2. Els valors límit de l�emissió de soroll
dels vehicles a motor i de les motocicletes
són els següents:

a) Nivell sonor dels vehicles a motor en
moviment.

Valors límit d�emissió dels vehicles a
motor en moviment.

a) Vehicles destinats al transport de perso-
nes amb un màxim de 9 seients inclòs el del
conductor: 74 dBA.

b) Vehicles destinats al transport de perso-
nes amb un màxim de 9 seients, inclòs el del
conductor i amb una massa màxima autorit-
zada no superior a 3,5 tones i amb un motor
de potència inferior a 150 kW: 78 dBA.

c) Vehicles destinats al transport de perso-
nes amb un màxim de 9 seients, inclòs el del
conductor i amb una massa màxima autorit-
zada no superior a 3,5 tones i amb un motor
de potència superior a 150 kW: 80 dBA.

d) Vehicles destinats al transport de perso-
nes i que estiguin equipats amb més de 9
seients, inclòs el del conductor: 76 dBA.

e) Vehicles destinats al transport de merca-
deries amb una massa màxima autoritzada
inferior a 2 tones: 76 dBA.

f) Vehicles destinats al transport de merca-
deries amb una massa màxima autoritzada
entre 2 i 3,5 tones: 77 dBA.

g) Vehicles destinats al transport de merca-
deries amb una massa màxima autoritzada
superior a 3,5 tones i amb un motor de
potència inferior a 75 kW: 77 dBA.

h) Vehicles destinats al transport de merca-
deries amb una massa màxima autoritzada
superior a 3,5 tones i amb un motor de
potència entre 75 i 150 kW: 78 dBA.

i) Vehicles destinats al transport de merca-
deries amb una massa màxima autoritzada
superior a 3,5 tones i amb un motor de
potència superior a 150 kW: 80 dBA.

Valors límit d�emissió de les motocicletes
o ciclomotors en moviment.

a) Motocicletes o ciclomotors de cilindra-
da inferior o igual a 80 cc.: 75 dBA.

b) Motocicletes de cilindrada entre 80 i
175 cc.: 77 dBA.

c) Motocicletes de cilindrada superior a
175 cc.: 80 dBA.

b) Nivell sonor del vehicle a motor aturat.
Els valors límits d�emissió dels vehicles a

motor aturats són els que figuren en la fitxa
d�homologació de cada tipus de vehicle a
motor i motocicleta.

8.3. Valors límits d�emissió en casos espe-
cials.

a) El nivell sonor a l�interior de discote-
ques o locals tancats, mesurat a 2 metres dels
altaveus o pantalles acústiques, no serà supe-
rior a 100 dBA. A més, hauran de respectar
l�horari de tancament establert legalment.

b) Els locals amb nivell sonor musical inte-
rior igual o superior a 75 dBA han de fer la
seva activitat amb les portes i les finestres
tancades. Amb aquesta finalitat s�exigirà la
instal·lació de doble porta, finestres amb
vidre doble i aire condicionat.

c) Els bars, pubs i similars no podran utilit-

zar, a partir de les 21 hores, elements d�am-
pliació de so a un nivell superior a 80 dBA ,
mesurats a 1 metre dels altaveus o pantalles
acústiques. Si es situen en edifici de vivendes
ho serà en planta baixa, en terra ferma i
sense soterrani, procurant no utilitzar altells
encara que l�alçada dels local ho permeti.
L�aïllament acústic serà el suficient per a no
sobrepassar, en les vivendes veïnes, un nivell
de30 dBA de nit i 35 dBA de dia, tan pel que
fa als elements d�ampliació com veus i
sorolls d�impacte.

d) Els titulars dels establiments són els res-
ponsables de vetllar, amb els mitjans que cal-
gui, perquè els usuaris, quan entrin o surtin
del local, no produeixin molèsties al veïnat.
En el cas que les seves recomanacions no
siguin ateses, han d�avisar immediatament als
agents de l�autoritat als efectes adients.

e) En tots aquells casos en què s�hagi com-
provat l�existència reiterada de molèsties al
veïnat, l�ajuntament pot imposar al titular de
l�activitat l�obligació de disposar, com a
mínim, d�una persona encarregada de la
vigilància a l�exterior de l�establiment.

f) S�entén per nit les hores que van des de
les 21 hores del dia fins a les 8 hores del dia
següent.
Article 9

Vigilància
L�Ajuntament establirà un sistema de

mesura periòdica dels nivells d�immissió en
l�ambient exterior en totes i cadascuna de les
zones de sensibilitat acústica, amb periodici-
tat bianual.
Article 10

Aïllament acústic
10.1. En els projectes de construcció d�e-

dificacions que s�adjunten a la petició de
llicència urbanística s�ha de justificar el com-
pliment de la norma NBE-CA/88.

10.2. En l�acte d�atorgament de la llicència
urbanística es poden fixar mesures de més
aïllament acústic quan en el tràmit d�avalua-
ció del projecte se�n motivi la conveniència i
l�oportunitat, i es justifiqui, tècnicament i
econòmica, la seva viabilitat, per tal de
garantir els valors guia d�immissió que esta-
bleix l�article 7.
Article 11

Llicència d�activitats regulades per la Llei
3/98

11.1. Per a les activitats potencialment
emissores de sorolls i/o vibracions s�ha d�ad-
juntar, a la sol·licitud de llicència municipal
d�activitats, un estudi acústic que faci
referència a tots i cadascun dels focus emis-
sors i una avaluació de les mesures adopta-
des per garantir que no es transmetran a l�ex-
terior, en les condicions més desfavorables,
uns valors d�immissió superior als fixats a
l�article 7.

11.2. En l�acte d�atorgament de la llicència
i atenent els resultats que ofereixi l�avaluació
efectuada en el tràmit de l�expedient, es
poden fixar uns valors guia d�emissió en
l�ambient exterior més rigorosos, sempre que
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aquests es puguin obtenir amb l�aplicació de
tècniques o mesures assumibles per l�empre-
sa.

11.3. L�estudi acústic ha de tenir el contin-
gut mínim següent.

a) Descripció del local, especificant els
usos dels locals adjacents i la seva situació
respecte a habitatges.

b) Detall de focus sonors i/o vibratoris.
c) Estimació del nivell d�emissió d�aquests

focus a l�interior i a l�exterior de l�activitat.
d) En funció de les dades anteriors, projec-

te d�aïllament, on constarà el disseny dels
elements proposats, amb la descripció dels
materials utilitzats i dels detalls constructius
de muntatge. Si la instal·lació projectada
comporta focus emissors situats a grans alça-
ria, com ara sobre cobertes, en xemeneies,
en cims de sitges, etc., el projecte haurà de
tenir en compte que la propagació dels
sorolls pot manifestar-se a llarga distància i,
per tant, s�ha d�especificar els elements ate-
nuants adequats per tal d�evitar que les
immissions sonores a llarga distància no
superin els valors guia d�immissió que fixa
l�article 7.

e) Justificació analítica o per assaigs del
rendiment dels elements d�aïllament propo-
sats.

f) Justificació que el funcionament de l�ac-
tivitat no supera els valors guia d�immissió
establerts.

11.4. Instal·lats els elements d�aïllament,
cal acreditar mitjançant certificació emesa
per un tècnic competent que no se superen
els valors guia d�immissió que fixa l�article 7.
Article 12

Atribucions de l�Ajuntament
Correspon a l�ajuntament exercir el control

del compliment d�aquesta Ordenança, exigir
l�adopció de mesures correctores necessàries,
assenyalar limitacions, realitzar totes aquelles
inspeccions que siguin necessàries i aplicar
les sancions corresponents en cas d�incom-
pliment.
Article 13

Denúncies
13.1. Les denúncies formulades donen lloc

a l�obertura de les diligències corresponents
per tal de comprovar la veracitat dels fets
denunciats i, si s�escau, a la incoació de l�ex-
pedient sancionador corresponent, i s�han de
notificar als denunciants les resolucions que
s�adoptin.

13.2. Quan es formalitzi la denúncia s�han
de facilitar les dades necessàries perquè els
òrgans municipal competents puguin realit-
zar la comprovació corresponent.
Article 14

Actuació inspectora
14.1. El responsable del focus emissor està

obligat a permetre l�accés al personal acredi-
tat de l�ajuntament, per tal de dur a terme la
visita d�inspecció.

A aquests efectes, el titular de l�activitat
farà funcionar els focus emissors en la forma
que s�indiqui, perquè es pugui procedir als

mesuraments i comprovacions escaients.
14.2. De les comprovacions efectuades cal

estendre�n acta, de la qual s�ha de lliurar una
còpia al titular o a la persona responsable de
l�activitat en el moment de la inspecció. L�ac-
ta dóna lloc, si s�escau, a la incoació del
corresponent expedient sancionador, en el
qual, amb l�audiència de l�interessat, es
determinen, a més, les mesures correctores
necessàries.

14.3. Quan se superin en 15 unitats els
valors guia d�immissió que estableix l�article
7 o quan el titular o el responsable de l�acti-
vitat hagi estat sancionat per mateix motiu
durant el darrer any, es poden proposar, com
a mesures preventives, el precinte dels focus
emissors o la suspensió de l�activitat durant la
tramitació i la resolució de l�expedient san-
cionador.
Article 15

Infraccions administratives
15.1. Es consideren infraccions administra-

tives les accions i les omissions que contrave-
nen les obligacions que estableix aquesta
Ordenança. Es qualificaran de lleus, greus i
molt greus.

15.2. Es tipifiquen com a infraccions admi-
nistratives, en matèria d�activitats sotmeses a
llicència municipal, les següents:

- Molt greus
- Falsejar els certificats tècnics
- Superar en més de 10 unitats els valors

guia d�immissió que estableix l�article 7
- Posar en funcionament focus emissors

quan se n�hagi orfenat el precinte o la clausu-
ra

- Reincidir en infraccions greus
- Greus
- Superar en més de 5 uts. els valors guia

d�immissió que estableix l�article 7
- No disposar de l�aïllament acústic i/o

vibratori imposat a la llicència
- Ampliar sense llicència les activitats sus-

ceptibles de produir molèsties per sorolls i/o
vibracions

- Desatendre els requeriments municipals
per a la correcció de les deficiències observa-
des

- La negativa o resistència a la tasca d�ins-
pecció i de vigilància de l�Administració

- Negar-se o resistir-se a subministrar
dades o a facilitar la informació sol·licitada
per les autoritats competents o pels seus
agents en el compliment de les seves fun-
cions, i també el subministrament d�informa-
ció o documentació falsa, inexacta, incom-
pleta o que indueixi a error, implícitament o
explícitament

- Posar en funcionament focus emissors
quan se n�hagi limitat el temps

- Reincidir en infraccions lleus
- Lleus
- Superar fins a 5 unitats els valors guia

d�immissió que estableix l�article 7
- Qualsevol altra infracció no tipificada en

els apartats anteriors
15.3. Es tipifiquen com a infraccions admi-

nistratives, en matèria d�accions singulars, les
següents:

- Greus
- Superar en més de 5 uts. els valors guia

d�immissió que estableix l�article 7
- Superar en més de 5 unitats els valors

límits d�emissió dels vehicles que estableix
l�article 8

- Exercir l�activitat sense l�autorització
municipal preceptiva

- No presentar el vehicle per al seu reco-
neixement i inspecció

- Reincidir en infraccions lleus
- Lleus
- Superar fins a 5 unitats els valors guia

d�immissió que estableix l�article 7
- Superar fins a 5 unitats els valors límits

d�emissió que estableix l�article 8
- Incomplir l�horari fixat
- Qualsevol altra infracció no tipificada en

els apartats anteriors
Article 16

Persones responsables
Són responsables de les infraccions:
- Els titulars de les llicències o autoritza-

cions municipals
- Els explotadors de l�activitat
- Els tècnics que lliurin els certificats

corresponents
- El titular del vehicle o el seu conductor
- El causant de la pertorbació

Article 17

Sancions
17.1. Les sancions aplicables seran les

següents:
a) Les faltes lleus es sancionaran amb mul-

tes de 2.000 a 50.000 pessetes.
b) Les faltes greus es sancionaran amb

multes de 25.00 a 100.000 pessetes
c) Les faltes molt greus es sancionaran

amb multes de 50.000 a 250.000 pessetes
17.2. Per a les infraccions molt greus

també es pot aplicar qualsevol de les san-
cions següents:

a) Clausura de l�activitat
b) Retirada temporal o definitiva de la

llicència
c) Suspensió temporal de l�activitat
d) Precinte de focus emissors
17.3. Per les infraccions greus també es

pot aplicar qualsevol de les sancions
següents:

a) Suspensió temporal de l�activitat
b) Precinte del focus emissor

Article 18

Graduació de les sancions
Les sancions corresponents a cada classe

d�infracció es graduen tenint en compte els
criteris següents, que poden ser valorats sepa-
radament o conjuntament.

a) L�afectació a la salut de les persones
b) L�alteració social a causa del fer infrac-

tor
c) La possibilitat de restabliment de la rea-

litat fàctica
d) El benefici derivat de l�activitat infracto-

ra
e) El grau de malícia del causant de la

infracció
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f) El grau de participació en el fet per títol
diferent de l�anterior

g) La capacitat econòmica de l�infractor
h) la reincidència

Article 19
19.1. L�autoritat municipal competent és

que ordena la incoació dels expedients san-
cionadors i imposa les sancions que corres-
ponguin.

19.2. La multa és compatible amb l�aplica-
ció d�altres sancions quan correspongui.

19.3. No té caràcter de sanció la clausura
o el tancament de l�activitat que no disposi
de llicència. Tampoc no té caràcter de sanció
la suspensió cautelar del funcionament de
l�activitat fins que es rectifiquin els defectes o
es compleixin els requisits legals exigits.
Article 20

Vehicles a motor
20.1. Es prohibeix forçar les marxes dels

vehicles a motor fent sorolls molestos com
ara acceleracions innecessàries, forçar el
motor en pendents, etc.

20.2. Es prohibeix la circulació de vehicles
a motor amb silenciadors no eficaços, incom-
plets, inadequats o deteriorats, i utilitzar dis-
positius que puguin anul·lar l�acció del silen-
ciador.

20.3. Es prohibeix l�ús de botzines o qual-
sevol altra senyal acústic dins el nucli urbà.
S�exceptuen els vehicles en servei de la Poli-
cia Governativa o Local, Vigilància Local,
Servei d�Extinció d�Incendis i Salvaments i
altres vehicles destinats al servei d�urgències
degudament autoritzats, que resten, no obs-
tant, subjectes als casos de notable necessitat
i quan no sigui suficient la senyalització llu-
minosa. Els caps dels respectius serveis
d�urgències són els responsables d�instruir els
conductors en la necessitat de no utilitzar de
forma indiscriminada els esmentats senyals
acústics.
Article 21

Mesurament de les immissions i de les
emissions

21.1. Aquests mesuraments s�han de realit-
zar d�acord amb les prescripcions tècniques
següents:

a) El �nivell màxim exterior� es mesurarà a
una distància d�1 metre de la façana o de la
línia de propietat de les vivendes afectades.
Pel que fa al �nivell màxim interior�, si el
soroll procedeix del mateix edifici o edificis
annexes i no sigui produït a l�exterior, es
mesurarà amb els balcons i les finestres tan-
cades i a una distància no inferior a 1,5
metres de les parets, prenent-se les mesures
en la sala d�estar o dormitori; contràriament,
si el soroll és totalment extern a l�edifici, pro-
pagant-se per l�aire, es prendran les mesures
amb els balcons i les finestres obertes.

b) Per a sorolls fluctuants o discontinus els
nivells sonors es mesuraran amb un sonòme-
tre que doni el valor �leq dBA� per al �nivell
sonor equivalent�, i els valors màxims tole-
rats, en �Leq dBA�, per a sorolls fluctuants,
seran els mateixos que els establerts en dBA

per als continus.
c) Pel reconeixement dels vehicles a

motor, els tècnics municipals utilitzaran el
procediment de vehicle aturat, d�acord amb
les directrius de la Unió Europea.

El lloc de mesurament podrà ser qualsevol
zona amb les característiques següents:

a) La superfície del sòl serà reflectora:
asfalt, formigó, etc., per tant, el mesurament
podrà fer-se en la via pública.

b) El vehicle s�haurà de situar de forma tal
que la distància entre tots els seus extrems i
qualsevol superfície reflectora vertical com
ara façanes, parets, tanques, etc., sigui com a
mínim de tres metres.

c) Si hi ha vorera, la distància entre aques-
ta i el micròfon de mesurament haurà de ser,
com a mínim, d�1 metre.

d) Cal que no hi hagi cap obstacle en la
zona de mesurament delimitada en els apar-
tats b) i c), excepte el conductor i la persona
que realitza el mesurament.

e) El soroll ambiental del lloc del mesura-
ment haurà de ser, com a mínim, de 10 dBA
inferior al nivell sonor emes pel vehicle.
Article 22

Tècnica de mesurament de soroll en vehicles
La tècnica per al mesurament serà la que

segueix:
a) El micròfon es situarà a l�alçada del tub

d�escapament i en cap cas a menys de 20
cm. sobre el nivell del terra i a una distància
de 50 cm del tub en un angle de 45º. S�em-
prarà sempre pantalla antivent.

b) Si hi han dos tubs d�escapament sepa-
rats més de 30 cm., s�ha de mesurar cadas-
cun per separat i el resultat ha de ser el de
nivell més elevat.

c) Si les boques de l�escapament es troben
entre sí a menys de 30 cm., el micròfon s�o-
rientarà en direcció a la boca més propera a
la part més exterior del vehicle o a la més
alta sobre el nivell del sòl, segons sigui la
seva col·locació.

d) El comandament de la caixa de canvis
del vehicle ha d�estar en punt mort.

e) Pel que fa a les motocicletes i ciclomo-
tors, el règim del motor s�ha d�estabilitzar a la
meitat de la màxima rpm si és superior a
5.000 rpm, o a les tres quartes parts de la
rpm màxima si aquesta és inferior o igual a
5.000 rpm. En les vehicles de més de dues
rodes, el règim del motor s�estabilitzarà a les
tres quartes parts de la rpm màxima.

Tant bon punt s�arribi al règim estabilitzat
indicat anteriorment, es deixarà tornar l�acce-
lerador a la seva posició de ralentí. El nivell
sonor es mesurarà durant el període que va
des que el funcionament del motor es manté
en règim estabilitzat fins arribar al règim de
ralentí, mitjançant la desacceleració. El resul-
tat de la mesura que s�ha de considerar vàlid
és el que correspongui a la indicació màxima
del sonòmetre.

En qualsevol cas, es durant a terme tres
mesuraments consecutius, les diferències dels
quals no han de ser superiors a 2 dBA, pre-
nent-se el nivell més elevat com a avaluació
final. Els nivells mesurats s�arrodoniran al

decibel més proper.
Article 23

23.1. Els agents de l�autoritat, podran atu-
rar a tot vehicle o ciclomotor que, al seu cri-
teri, passi dels límits sonors màxims autorit-
zats, fent una lectura prèvia mitjançant sonò-
metre homologat, formulant la corresponent
denúncia al propietari o conductor, en la que
s�expressarà l�obligació de presentar el vehi-
cle a l�estació de la ITV per la comprovació
dels sorolls, previ el seu arranjament, en el
termini de set dies naturals, per a la compro-
vació de la correcció de l�índex de soroll,
establert en l�article 7.

23.2. Cas de la negativa a presentar el
vehicle a reconeixement en el termini indi-
cat, es presumirà la conformitat del titular
amb els fets denunciats i, en conseqüència, li
serà imposada la corresponent sanció, sense
perjudici de prosseguir quantes actuacions es
considerin oportunes.
Article 24

24.1. L�ajuntament, mitjançant conveni
amb l�ITV de Berga, abans de procedir al
sobreseïment de l�expedient obert per la
infracció denunciada, demanarà a l�interessat
del vehicle, certificació de l�estació on consti
haver passat satisfactòriament la revisió extra-
ordinària pel control del soroll

24.2. Les despeses originades per aquesta
inspecció extraordinària seran a càrrec del
propietari o usuari , deixant a instància de
l�alcalde la retirada o no de la sanció propo-
sada pels agents de l�autoritat, previ informe.

24.3. Si el propietari del vehicle denunciat
presenta el justificant de l�estació ITV d�haver
passar satisfactòriament la revisió per aquest
concepte, es retirarà la denúncia.
Article 25

Condicions acústiques exigibles a l�edificació
25.1. Sens perjudici del que estableix l�ar-

ticle 11, s�exigirà que les instal·lacions auxi-
liars i complementàries de l�edificació, com
ara ascensors, equips de refrigeració, portes
metàl·liques, funcionament de màquines,
etc., no transmetin a l�interior de l�habitatge o
locals habitats nivells sonors i/o vibratoris
superiors als valors guia d�immissió que esta-
bleix l�article 7.

25.2. Amb la finalitat d�evitar la transmis-
sió de soroll i de vibracions a través de l�es-
tructura de l�edificació s�ha de tenir en comp-
te el que estableixen els apartats següents:

a) Tot element amb òrgans mòbils s�ha de
mantenir en perfecte estat de conservació,
principalment pel que fa a la suavitat dels
seus rodaments.

b) No es permet l�ancoratge directe de les
màquines i suports d�aquesta en les parets
mitgeres, sostres o forjats de separació de
recintes, sinó que s�ha de realitzar interpo-
sant els dispositius antivibratoris adequats.

c) Les màquines d�arrencada violenta, les
que treballin per cops o xocs bruscos i les
dotades d�òrgans amb moviment alternatiu
han d�estar ancorades en bancades indepen-
dents, sobre el sòl i aïllades de l�estructura de
l�edificació per mitjà dels antivibratoris ade-
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quats.
d) Els conductes pels quals circulen fluids

en forma forçada, connectats directament
amb màquines que tenen òrgans en movi-
ment, han de tenir dispositius de separació
que impedeixin la transmissió de les vibra-
cions generades en aquelles màquines. Les
brides i els suports dels conductes han de
tenir elements antivibratoris. les obertures
dels murs al pas de les conduccions s�ha de
dotar de materials antivibratoris.

e) En els circuits de fluids, les seccions i
disposició de les vàlvules i aixetes han de ser
de tal manera que el fluid hi circuli en règim
laminar per les despeses nominals.
Article 26

Els treballs realitzats en la via pública i els
d�edificació s�han d�ajustar a les prescrip-
cions següents:

a) L�horari de treball ha d�estar comprés
entre les 8 i les 21 hores

b) S�han d�adoptar les mesures oportunes
per evitar superar els valors guia d�immissió
fixats per a la zona respectiva. En el cas en
què això no sigui tècnicament possible, s�exi-
girà autorització expressa per l�ajuntament,
establint l�horari per a l�exercici de l�activitat.

c) S�exceptua de l�obligació anterior les
obres urgents, les que es realitzin per raons
de necessitat o perill i aquelles que pels seus
inconvenients no es puguin realitzar durant
el dia. El treball nocturn ha de ser expressa-
ment autoritzat per l�ajuntament.
Article 27

27.1. Es prohibeixen les activitat de càrre-
ga i descàrrega de mercaderies, manipulació
de caixes, contenidors, materials de construc-
ció i objectes similars, entre les 21 i les 8
hores, quan aquestes operacions superin els
valors guia d�immissió que estableix l�article
7 i afectin zones d�habitatge i/o residencials.

És preceptiva l�autorització municipal
expressa per a aquelles activitats que justifi-
quin tècnicament la impossibilitat de respec-
tar els valors guia d�immissió.

27.2. El servei públic de neteja i recollida
d�escombraries ha d�adoptar les mesures i les
precaucions necessàries per reduir al mínim
el nivell de pertorbació de la tranquil·litat
ciutadana.
Article 28

Soroll a l�interior dels edificis
28.1. La producció de soroll a l�interior

dels edificis s�ha de mantenir dintre els valors
límits que exigeix la convivència ciutadana i
el respecte als altres.

28.2. Es prohibeix qualsevol activitat per-
torbadora del descans aliè en l�interior dels
habitatges, en especial des de les 21 fins a les
8 hores, que superi els valors guia d�immissió
establerts en l�article 7.

28.3. L�acció municipal s�adreçarà espe-
cialment al control dels sorolls i de les vibra-
cions en hores de descans nocturn deguts a:

a) El volum de la veu humana o l�activitat
directa de les persones

b) Animals domèstics
c) Funcionament d�electrodomèstics, apa-

rells i instruments musicals o acústics
d) Funcionament d�instal·lacions d�aire

condicionat, ventilació o refrigeració
Article 29

29.1. Els posseïdors d�animals domèstics
estan obligats a adoptar les mesures necessà-
ries per impedir que la tranquil·litat dels seus
veïns sigui alterada pel comportament d�a-
quells.

29.2. Es prohibeix, des de les 21 fins a les
8 hores, deixar en patis, terrasses, galeries i
balcons o altres espais oberts, animals
domèstics que amb els seus sons, crits o
cants destorbin el descans dels veïns.
Article 30

Els infractors del contingut d�aquesta Sec-
ció, amb la denúncia i comprovació prèvies
del personal acreditat de l�ajuntament seran
requerits perquè cessin l�activitat pertorbado-
ra, sens perjudici de la imposició de la sanció
corresponent.

A aquest efecte, el responsable del focus
emissor té l�obligació de facilitar l�accés a l�e-
difici al personal acreditat de l�ajuntament.
Article 31

31.1. Els titulars d�activitats comercials de
serveis estan obligats a adoptar les mesures
d�aïllament dels seus focus emissors de soroll
i/o vibracions per complir els valors guia
d�immissió que estableix l�article 7.

31.2. Per a l�obtenció de la corresponent
llicència d�obertura cal justificar el compli-
ments dels valors guia establerts per la zona,
mitjançant certificar subscrit per un tècnic
competent, contractat pel titular de l�activitat.
Article 32

En les autoritzacions que amb caràcter dis-
crecional s�atorguen per a l�actuació d�or-
questres i altres espectacles musicals en
terrasses o a l�aire lliure, hi han de figura,
com a mínim, els condicionaments següents:

a) Caràcter estacional o de temporada
b) Limitació d�horari
Si l�activitat es realitza sense la correspo-

nent autorització municipal o incompliment
de les condicions que aquesta estableix, el
personal acreditat de l�ajuntament pot proce-
dir a paralitzar immediatament l�acte o festa,
sens perjudici de la corresponent sanció.
Article 33

Les manifestacions populars a la via públi-
ca o en espais oberts de caràcter comunal o
veïnal derivades de la tradició, com ara
revetlles, festes, fires, etc., els actes cívics,
culturals o recreatius excepcionals i totes les
altres que tinguin un caràcter semblant, han
de disposar d�autorització municipal expres-
sa, la qual imposa les condicions per a la
possible incidència per sorolls a la via públi-
ca segons la zona on tinguin lloc.

Davant l�incompliment del que estableix
l�apartat anterior, el personal acreditat de l�a-
juntament pot procedir a paralitzar l�acte,
sens perjudici de la sanció corresponent.
Article 34

En les vies públiques i altres zones de con-
currència pública no es poden realitzar acti-

vitats com ara fer cants, crits, fer funcionar
aparells de radio, televisors, instruments, mis-
satges publicitaris, altaveus, etc., que superin
els valors guia d�immissió que estableix l�arti-
cle 7.
Article 35

35.1. Es prohibeix fer sonar sense causa
justificada qualsevol sistema d�avís com ara
alarmes, sirenes etc., malgrat s�autoritzen les
proves inicials i les rutinàries.

35.2. Els propietaris de sistemes d�avís
acústics han de posar en coneixement dels
agents de l�autoritat el seu domicili i telèfon
perquè, un cop avisats del seu funcionament
anòmal, procedeixin d�immediat a la seva
interrupció.

35.3. El desconeixement del titular o la
persona responsable per part dels agents de
l�autoritat serà entès com a autorització tàcita
a favor d�aquesta, per a l�ús dels mitjans
necessaris per interrompre el sistema d�avís,
sens perjudici de la imposició de la correspo-
nent sanció, en cas de mal funcionament per
deixadesa o instal·lació deficient.

35.4. A la sol·licitud de la llicència d�ober-
tura d�un establiment, tant si l�activitat és
innòcua com classificada, cal especificar a la
documentació que s�ha d�aportar si el local
disposa de sistemes d�avís acústics.
Article 36

Vibracions
Es prohibeix el funcionament de qualsevol

activitat que produeixi vibracions a les viven-
des que siguin superiors al nivell de percep-
ció humana de la vibració, entenent-se com
a tals el moviment del terra, parets o altres
elements, suficient per a originar en les per-
sones humanes consciència de vibració (sen-
sacions tàctils o visuals de petits objectes,
figures, làmpades (llums), vidres, etc.)
Disposició transitòria

Des de l�entrada en vigor d�aquesta orde-
nança totes les activitats implantades al
municipi o quina instal·lació se sol·liciti pen-
dent l�aprovació definitiva d�aquesta orde-
nança, hauran d�adaptar les seves
instal·lacions al que determina aquesta orde-
nança en el període d�un any comptat a par-
tir de la vigència d�aquesta ordenança.
Disposició final

Aquesta ordenança entrarà en vigor l�en-
demà de la seva publicació íntegra al BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

ANNEX 1

DETERMINACIÓ DELS NIVELLS D�AVALUACIÓ DE LA
IMMISSIÓ SONORA EN L�AMBIENT EXTERIOR PRODUÏT
PEL TRÀNSIT RODAT

Àmbit d�aplicació
Als efectes d�aquesta Ordenança, s�entén

per soroll produït pel trànsit rodat el que
prové del trànsit dels vehicles a motor.
Períodes d�avaluació

El nivell d�avaluació es calcula separada-
ment pels períodes horaris següents:

- L�horari diürn, període que comprèn de
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les 8 hores a les 21 hores
- L�horari nocturn, període que comprèn

de les 21 hores a les 8 hores
Lloc de mesurament

En les edificacions, el nivell d�avaluació
del soroll en l�ambient exterior es mesura
situant el micròfon al mig de la finestra, ober-
ta de bat a bat, de les dependències d�ús sen-
sibles al soroll (dormitoris, sales d�estar, men-
jadors, despatxos d�oficina, aules escolars o
d�altres dependències assimilables).

En les zones encara no construïdes però
destinades a l�edificació, es mesura preferent-
ment situant el micròfon a una alçària d�entre
3 i 11 metres en el pla d�emplaçament de la
façana més exposada al soroll.

A peu de carrer es mesura situant el micrò-
fon a una distància d�entre 1 i 2 metres de les
façanes i a una alçària d�aproximadament 1,5
metres. Als valors que s�obtinguin se�ls apli-
carà la correcció de sostreure d�entre 3 fins a
5 dBA, atenent les característiques de l�edifi-
cació de l�indret.

A camp obert es mesura situant el micrò-
fon, com a mínim, entre 20 i 30 metres de
distància de les vores de la instal·lació (carre-
teres, etc.) i a una alçària d�aproximadament
1,5 metres.
Condicions de mesurament

Els nivells d�avaluació es determinen en
condicions meteorològiques representatives
de l�indret on es mesura, usant sempre una
pantalla antivent i a partir d�un ferm suposa-
dament sec.

ANNEX 2

DETERMINACIÓ DELS NIVELLS D�AVALUACIÓ DE LA
IMMISSIÓ SONORA EN L�AMBIENT EXTERIOR PRODUÏT
PER LES ACTIVITATS I EL VEÏNATGE

Àmbit d�aplicació
Als efectes d�aquesta Ordenança, s�entén

per soroll produït per les activitats el proce-
dent de les màquines, les instal·lacions, les
obres, etc. i per soroll produït pel veïnatge el
provinent de les activitats domèstiques, com
ara el funcionament dels electrodomèstics,
els aparells, els instruments musicals o acús-
tics, els animals domèstics, les veus, els
cants, els crits o altres assimilables.
Períodes d�avaluació

El nivell d�avaluació es calcula separada-
ment per als períodes següents:

- L�horari diürn, període que comprèn de
les 8 hores a les 21 hores 

- L�horari nocturn, període que comprèn
de les 21 hores a les 8 hores 
Fases de soroll

El període d�avaluació es divideix en inter-
vals de temps o fases de soroll en els quals el
nivell de pressió sonora es percep de manera
uniforme en el lloc d�immissió, i també els
components tonals i/o impulsius. Els intervals
de temps en què no funciona l�activitat s�ha
de considerar una fase de soroll caracteritza-
da pel seu nivell de soroll ambiental.
Lloc de mesurament

En les activitats noves, per tal de compro-
var l�efectivitat de les mesures d�aïllament
acústic que consten en el projecte tècnic, l�e-
missió de soroll de les activitats es comprova
situant el sonòmetre a l�entorn de la
instal·lació.

En les edificacions, el nivell d�avaluació
de soroll en l�ambient exterior, es mesura
situant el micròfon al mig de la finestra, ober-
ta de bat a bat, de les dependències d�ús sen-
sibles al soroll (dormitoris, sales d�estar, men-
jadors, despatxos d�oficina, aules d�escola o
altres assimilables).

En les zones encara no construïdes però
destinades a l�edificació, es mesura preferent-
ment situant el micròfon a l�alçària d�entre 3 i
11 metres i en el pla d�emplaçament de la
façana més exposada al soroll.

A camp obert o en zones de serveis a l�ex-
terior (jardins, parcs, etc.) el nivell de soroll
en l�ambient exterior, es mesura en els llocs
on el soroll de l�activitat es percep amb més
claredat.
Condicions de mesurament

Els mesuraments es determinen en condi-
cions meteorològiques representatives de
l�indret on es mesura i usant sempre una pan-
talla antivent.

ANNEX 3

DETERMINACIÓ DELS NIVELLS D�AVALUACIÓ DE LA
IMMISSIÓ SONORA EN L�AMBIENT INTERIOR PRODUÏT
PER LES ACTIVITATS I EL VEÏNATGE

Àmbit d�aplicació
Als efectes d�aquesta Ordenança, s�entén

per soroll produït per les activitats el provi-
nent de les màquines, les instal·lacions, les
obres, etc. i per soroll produït pel veïnatge el
provinent de les activitats domèstiques, com
ara el funcionament dels electrodomèstics,
els aparells, els instruments musicals o acús-
tics, els animals domèstics, les veus, els
cants, els crits o altres assimilables.
Períodes d�avaluació

El nivell d�avaluació es calcula separada-
ment per als períodes següents:

- L�horari diürn, període que comprèn de
les 8 hores a les 21 hores 

- L�horari nocturn, període que comprèn
de les 21 hores a les 8 hores 
Fases de soroll

El període d�avaluació es divideix en inter-
vals de temps o fases de soroll en els quals el
nivell de pressió sonora es percep de manera
uniforme en el lloc d�immissió, i també els
components tonals i impulsius. Els intervals
de temps en què no funciona l�activitat s�ha
de considerar una fase de soroll caracteritza-
da pel seu nivell de soroll ambiental.
Lloc de mesurament

Es prenen les consideracions següents:
a) Les mesures s�han de fer en dependèn-

cies sensibles al soroll i s�han de mantenir
totalment tancades durant la mesura.

b) Es prenen tres posicions de mesura o
més en funció de la grandària de la
dependència.

c) Els punts de mesura es trien a l�atzar i
procurant mantenir una distància entre ells
d�1,5 metres.

d) La distància dels micròfons de mesura-
ment a les parets, terra i sostre ha de ser
superior a 0,5 metres.

e) En cas de presència de sons greus i en
sales petites (inferiors a 75 m3) almenys una
de les mesures s�ha de prendre en una canto-
nada, a una distància de 0,5 metres de les
parets adjacents i a l�alçària on es produeixi
el nivell màxim entre 0,5 metres i 1,5 metres.

f) En el moment de les mesures només l�o-
perador ha de ser present a la dependència
on es produeix la immissió interior de soroll.

ANNEX 4

DETERMINACIÓ DELS NIVELLS D�AVALUACIÓ DE LA
IMMISSIÓ DE LES VIBRACIONS A L�INTERIOR DELS
EDIFICIS

Àmbit d�aplicació
Als efectes d�aquesta Ordenança, s�entén

per immissió de les vibracions a l�interior
dels edificis les pertorbacions exteriors o inte-
riors a l�edifici i que es manifesten com ara
moviments dels tancaments de les dependèn-
cies.
Lloc de mesurament

La vibració es mesura en la posició i en la
direcció on es detecta el nivell de vibració
més alt.

ANNEX 5

DETERMINACIÓ DEL NIVELL D�AVALUACIÓ DE
L�EMISSIÓ DE SOROLL DELS VEHICLES

Àmbit d�aplicació
S�entén per vehicle qualsevol mitjà de

transport o desplaçament de dues o més
rodes que produeixi soroll.
Càlcul del nivell d�avaluació

Per mesurar el soroll emès pels vehicles
s�utilitza el procediment de vehicle en movi-
ment o del vehicle aturat, d�acord amb les
prescripcions tècniques de les directrius
92/97/CEE i 78/1015/CEE.

ANNEX 6

CONTROL DE FUNCIONAMENT DE LA MAQUINÀRIA

L�ajuntament té potestat per prohibir el
funcionament en el municipi de material i
maquinària per a la construcció i de tallages-
pes que no disposin del certificat d�homolo-
gació CE i del certificat de conformitat CE, i
de la indicació del nivell de potència acústi-
ca o nivell de pressió acústica, bé directa-
ment, bé en una placa fixada de manera per-
manent, d�acord amb les directives comu-
nitàries.

L�ajuntament també pot verificar que es
mantenen al llarg de la vida de la maquinària
per a la construcció i tallagespa les condi-
cions inicials que exigeix la normativa comu-
nitària.

Si de la verificació en resulta l�incompli-
ment, es pot prohibir el seu funcionament
fins que es garanteixi la seva conformitat.
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ANNEX 7

EQUIPS DE MESURAMENT

El sonòmetre ha de complir les especifica-
cions vigents establertes pel Comitè Elec-
trotècnic Internacional pel que fa a aparells
de tipus 1 i de tipus 2.

Els instruments de mesurament han de ser
verificats, com a mínim, cada 2 anys, i els
instruments de calibratge, com a mínim, cada
5 anys en el Laboratori General d�Assaigs de
la Generalitat de Catalunya o en una entitat
degudament autoritzada.

Gironella, 10 de desembre de 2001.
L�Alcalde, Lluís Bertran i Bertran.

022001021682
A

Granera

ANUNCI D�EXPOSICIÓ PÚBLICA

En compliment del que disposa l�article 17
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
s�anuncia que el Ple de l�Ajuntament de data
12 de novembre de 2001 ha aprovat entre
d�altres, els acords següents:

Primer. - Aprovar provisionalment per a
l�exercici 2002 i següents, l�Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de drets públics municipals.

Segon. - Imposar les taxes per prestació de
serveis públics o la realització d�activitats
administratives de competència local i apro-
var les ordenances reguladores de les matei-
xes que a continuació es relacionen.

Ordenança reguladora de la taxa d�expedi-
ció de documents administratius.

Ordenança reguladora de la taxa per les
entrades de vehicles a través de les voreres.

Tercer. - Indicar que el text de l�Orde-
nança General de Gestió, Inspecció i Recap-
tació dels ingressos de dret públic a què es
refereix l�acord primer, és coincident amb el
model aprovat per la Diputació de Barcelona
i publicat el 10 d�octubre de 2001.

Quart. - Exposar al públic en el tauler d�a-
nuncis de l�Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les
Ordenances fiscals modificades durant el ter-
mini de trenta dies, comptats a partir de la
publicació de l�anunci d�exposició en el BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

Cinquè. - Els acords definitius en matèria
d�Ordenances Fiscals per a l�exercici 2002,
seran objecte de publicació en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA sota els criteris
següents:

2. Mitjançant remissió al text de la Diputa-
ció publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍN-
CIA de data 10 d�octubre de 2001, es farà
públic l�adaptació de l�Ordenança General
de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingres-
sos de dret públic municipal, a què es refe-
reix l�acord primer.

Els expedients tramitats per a l�adopció
dels acords anteriors, s�exposaran al públic
per termini de trenta dies hàbils comptats a

partir del dia següent al de la publicació del
present anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.

Durant el període d�exposició pública de
les Ordenances els interessats podran exami-
nar l�expedient en la Secretaria de l�Ajunta-
ment i presentar les reclamacions que estimin
oportunes.

En cas de no haver-hi cap reclamació, l�a-
cord provisional esdevindrà definitiu.

Granera, 10 de gener de 2002.
L�Alcalde, Josep Torra Mundet.

022002000694
A

Granollers

ANUNCI

En relació a l�anunci publicat en el BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 8/2002 de
9 de gener relatiu a la licitació per adjudicar
la prestació del servei de gestió del servei de
cuina i de menjador dels centres municipals
d�educació: l�Escola Salvador Llobet i l�Escola
Municipal de Treball, es fa públic que el ter-
mini de presentació de proposicions finalit-
zarà el propvinent dia  28 de gener de 2002.

L�acte d�obertura de pliques tindrà lloc el
dia 29 de gener a les 12 hores, a la sala de
reunions de l�Àrea d�Educació i Esports, de
l�edifici municipal del carrer del Portalet,
núm. 4, 4t pis.

Granollers, 11 de gener de 2002.
L�Alcalde, Josep Pujadas i Maspons.

022002000687
A

L�Hospitalet de Llobregat

EDICTE

Exp. AS-256.
Per acord de la Comissió de Govern de

data 21 de desembre de 2001, es va aprovar
l�expedient de contractació mitjançant proce-
diment obert i forma d�adjudicació per con-
curs públic de la concessió demanial per l�ús
privatiu de les instal·lacions esportives i l�ex-
plotació dels edificis, instal·lacions i altres
espais de domini públic municipal, del recin-
te denominat Complex Esportiu Municipal
Tennis l�Hospitalet (AS 256), els Plecs de
Clàusules Econòmic - Administratives que es
transcriuen a continuació; el que es fa públic
pel general coneixement, durant el termini de
30 dies, a partir del dia següent de la inserció
d�aquest edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, en compliment del que es disposa
a l�article 232.2.) del Reglament d�Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals.

Totes aquelles persones naturals o jurídi-
ques que es considerin afectades podran pre-
sentar, dins d�aquest termini, les reclama-
cions i documents que les justifiquin, sobre
qualsevol dels extrems de l�esmentat plec.

Al mateix temps s�efectua la convocatòria

pública per la presentació d�ofertes durant el
mateix termini a comptar des de la última
publicació als diferents butlletins oficials.

De presentar-se al·legacions al Plec se sus-
pendran els tràmits licitatoris, i de no presen-
tar-se al·legacions al mateix, el plec quedarà
aprovat definitivament.

PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES-
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I TÈCNIQUES
QUE HAN DE REGIR EL CONCURS PÚBLIC PER A LA
CONCESSIÓ DEMANIAL DE L�EXPLOTACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL COMPLEX ESPORTIU
MUNICIPAL TENNIS L�HOSPITALET, UBICAT A
L�AUTOVIA DE CASTELLDEFELS, QUILÒMETRE 2,700

I. Objecte de la concessió
Constitueix l�objecte de la concessió, l�ús

privatiu de les instal·lacions esportives i l�ex-
plotació dels edificis, instal·lacions i altres
espais de domini públic municipal, del recin-
te denominat Complex Esportiu Municipal
Tennis l�Hospitalet, ubicat a l�Autovia de
Castelldefels, quilòmetre 2,700, d�aquesta
Ciutat; juntament amb l�espai que s�incorpora
a l�ús esportiu de la instal·lació per alinea-
cions del carrer que separa el Complex de
Tennis de l�Hospital Oncològic i que serà la
perllongació del carrer Ciències.
II. Domini públic objecte de l�explotació

L�objecte de la concessió demanial són els
edificis i instal·lacions esportives del Com-
plex Esportiu Municipal Tennis l�Hospitalet,
de l�Autovia de Castelldefels, quilòmetre
2,700 de l�Hospitalet.

Actualment aquest equipament té 20 pistes
de tennis, 6 de les quals són de paviment
mixte sintètic i les 14 restants són de terra
batuda. També disposa d�una zona de pisci-
nes exteriors amb dos vasos, un de 25 x
12,5m. i, l�altre, de 5,75 x 5,75m. A més, té 2
pistes de futbol sala de paviment de gespa
artificial i un petit frontó i una petita zona
exterior de vestidors per a grups d�usuaris
d�aquests espais esportius.

Un edifici social que dóna cabuda:
- Planta Baixa.
Els vestidors vinculats a l�ús de les pistes

de tennis, així com un petit gimnàs, la recep-
ció, la farmaciola i dos petites sales que s�uti-
litzen de magatzem.

- Primera Planta.
Les oficines de la instal·lació, un bar local

social i un restaurant, així com els espais
annexes corresponents (cuina, magatzem,
etc.) i dos lavabos.

- Segona Planta.
Hi ha 2 sales que s�utilitzen com a local

social per part del Club de Tennis l�Hospita-
let, entitat esportiva ubicada a l�equipament,
i 2 sales sense cap ús preestablert.

L�annex 1 dels presents Plecs de Condi-
cions està integrat per:

- Plànol en planta de l�actual equipament
en el que ja hi apareix incorporat l�espai que
s�incorpora a l�ús esportiu de la instal·lació
per l�aprovació de l�obertura del carrer que
separa l�equipament de l�actual Hospital
Oncològic i que es preveu serà la perllonga-
ció del carrer Ciències.




