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AJUNTAMENT DE SIDAMON
Aprovació del mapa de contaminació acústica
Anunci informació publica
Aprovació inicial mapa de soroll i capacitat acústica
Atès que d’acord amb l’establert en l’article 9 de la Llei 16/2002 de 28 de juny de protecció contra la
contaminació acústica els ajuntaments han d’elaborar un mapa de capacitat acústica amb els nivells
d’immissió dels emissors acústics a què és aplicable aquesta Llei que estiguin inclosos a les zones urbanes,
els nuclis de població i, si escau, les zones del medi natural, a l’efecte de determinar la capacitat acústica
del territori mitjançant l’establiment de les zones de sensibilitat acústica en l’àmbit del municipi respectiu.
Atès que els articles 9 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, 4b) de
la Llei 37/2013, de 17 de novembre, del soroll i 7 del decret 176/2009, 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,
atribueixen les competències per l’elaboració, l’aprovació, la revisió dels mapes de capacitat acústica i la
corresponent informació al públic als ajuntaments.
S’ha acordat pel Ple municipal 2/2017 de data 6 d’abril de 2017, el següent acord que es recull a la part
dispositiva:
Primer: Aprovar inicialment el mapa de soroll i mapa de capacitat acústica del municipi de Sidamon.
Segon: Exposar-ho al públic per termini de 30 dies, mitjançant anunci al BOPLL, web municipal, e-tauler i
seu electrònica municipal, per tal que tots els interessats formulin les al·legacions que estimin convenients.
Tercer: Acordar que en cas de no presentar-se cap reclamació en el tràmit d’informació púbica, l’acord inicial
s’entendrà elevat a definitiu de manera automàtica.
Quart: Notificar el present acord als Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.
Sidamon, 7 d’abril de 2017
L’alcalde, Josep Maria Huguet Farré
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