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Aprovada definitivament i publicada al BOP de data 4 d’agost de 2016
Article 16. Apartat 5è. Activitats festives i altres actes a la via publica.
1.
Les revetlles, fires, festes de barri, espectacles musicals o d’altres manifestacions
populars a la via pública o en altres àmbits d’ús públic o privat a l’aire lliure, així com els
actes cívics, culturals, reivindicatius, esportius, recreatius excepcionals, fires d’atraccions,
mítings i tots el altres que tinguin un caràcter semblant, han de disposar d’autorització
municipal expressa, la qual ha d’assenyalar les condicions a complir per minimitzar la
possible incidència dels sorolls a la via pública segons la zona on tinguin lloc.
2.
Les activitats públiques que utilitzin sistemes electroamplificats de so han
d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets
d’accés públic i el nivell màxim de 85 dB(A) (LAeq, 30 minuts) a la façana més exposada.
3.
En els casos que es consideri oportú, l’ajuntament pot exigir la instal·lació d’un
limitador enregistrador o altres mecanismes similars, per garantir que no se superin els
nivells d’immissió.
4.
En cas d’incompliment de les condicions i mesures establertes als apartats anteriors,
i sens perjudici de les responsabilitats que es derivin de la infracció, l’ajuntament pot
adoptar les mesures necessàries, inclosa la suspensió de l’activitat.
5.
Atenent a la seva singularitat dins el municipi quedarà en suspens temporalment el
compliment dels objectius de qualitat acústica fixats en aquesta ordenança, en el mapa de
capacitat acústica i en la legislació sobre protecció contra la contaminació acústica i restant
normativa de desplegament, en relació a activitats festives, culturals i socials de caire
tradicional amb arrelament al municipi, com la Festa Major, Revetlles de Sant Joan i Sant
Pere, Festa Major d’hivern (Tres Tombs), el Carnaval, festes de barri així com d’altres
activitats festives i culturals, o d’interès social, amb especial projecció cultural o de
naturalesa anàloga, que tinguin un cert arrelament a Vilanova i la Geltrú per les singularitats
pròpies d’aquest municipi. En aquest darrer cas, caldrà informe previ justificatiu del Servei
municipal de referència de l’acte i autorització expressa d’acord amb l’article 9 de la present
ordenança, adoptant-se en tals supòsits les mesures necessàries per minimitzar l’impacte
acústic.
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