
 

ACTA nº 9 DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE 

L’AJUNTAMENT EN DATA 27 DE DESEMBRE DEL 2012 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: 09 

Caràcter: Extraordinària  

Data: 27 de desembre del 2012 

Horari: 20h 00’ – 21h 10’ 

Lloc: Sala Cultural de la Casa Consistorial de Caldes d’Estrac 

 

Assistents:   

Sr. Joaquim Arnó Porras, Alcalde (CIU) 

Sr. Francesc García Cuyàs (CIU) 

Sra. Elisabeth Segura Gubern  (CIU) 

Sr. Marcos Blázquez García  (CIU) 

Sra. Roser Alsina Ruzafa (CIU) 

Sr. Àngel Rusiñol Esteban (CIU) 

 

Sr. Miquel González Monforte (PSC) 

Sr. José Ramón Riesco Alvarez (PSC) 

Sra. Àngels Massísimo (PSC) 

 

Presenta excuses: 

Sr. Sergi Saurí 

Sr. Victor Pastor 

 

Secretari: 

Sr. Òscar Campos Planes 

 

Abans d’iniciar el Ple el Sr. Alcalde proposa incloure d’urgència un nou punt a l’Ordre 

del dia referent al contracte de neteja. 

Tot seguit es posa la urgència a votació quedant aprovada per 6 vots a favor del Grup 

Municipal de CiU i 3 abstencions del Grup Municipal del PSC. 

S’inclou a l’Ordre del dia com a punt nº 7. 

 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DEL REGLAMENT 
DE LA ZONA BLAVA. 
 

“”””” 

1. Per tal de garantir l’ús de l’espai reservat a aparcament a aquelles persones que 
paguen l’impost de vehicles de tracció mecànica a l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac i que, per tant els seus vehicles gaudeixen de la corresponent 
autorització segons l’ordenança Municipal nº 15 es crea una nova zona verda. 

 
2. És necessari modificar el Reglament Regulador del Servei Públic 

d’Estacionament de Vehicles de motor en Zones Especials i determinades de la 
Via Pública, sota control Horari Limitat ‘zona blava i zona verda’. 

 



 

3. Com sigui que l’ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies 
urbanes són competència municipal, així es recull a l’article 66 del Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya. 

 
 
Per tot això, el qui subscriu proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER 
Aprovar inicialment la modificació del Reglament Regulador del Servei Públic 
d’Estacionament de Vehicles a Motor en Zones Especials i Determinades de la Via 
Pública, sota control Horari Limitat. Zona Blava i Zona Verda, en el sentit de crear una 
nova zona verda que compren: Baixada de carretera de Sant Vicenç (de les escoles fins 
al C/ Remei, pont del Sergent, Lluís Companys, Camí Ral i carrer Major. Ampliant-se 
també la zona blava als parkings N-II tant en la zona de plaques fotovoltaiques com de 
la zona esportiva, Pau Casals El Reglament en el seu redactat íntegre forma part 
d’aquest acord com Annex I. 
 
SEGON 
Publicar el present acord al BOP i a la pàgina Web de l’Ajuntament per un termini de 15 
dies per tal que les persones interessades puguin realitzar les al·legacions que creguin 
oportunes, passat aquest termini sense que s’hagin produït al·legacions al present acord 
aquest esdevindrà definitiu. 
 
TERCER 
Donar trasllat del present acord a la Policia local. 
 
Tanmateix, el ple municipal, amb superior criteri, acordarà el que consideri més adient.  
 
A Caldes d’Estrac, el 12 de desembre de 2012”””””” 
 

“””””””MODIFICACIÓ REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC 

D’ESTACIONAMENT DE VEHICLES A MOTOR EN ZONES ESPECIALS I 

DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA, SOTA CONTROL HORARI LIMITAT  

“ZONA BLAVA” I “ZONA VERDA”  

Preàmbul  

L’increment continu de la circulació de vehicles a la població de Caldes d’Estrac , ha 

provocat la insuficiència d’oferta en el nombre de places d’aparcament disponibles en 

algunes zones de la localitat, així como delimitar l’estacionament a determinades zones 

del municipi pels subjectes passius que se’n desprenen de l’Article 3 de l’Ordenança 

Fiscal 15 d’aquest Ajuntament reguladora de la taxa per a l’estacionament de vehicles de 

tracció mecànica en les vies publiques municipals. 

L’objectiu del servei regulat per aquest Reglament és aconseguir una rotació dels vehicles 

que permeti un ús més racional de l’espai disponible. El mètode per assolir una rotació 

dels vehicles estacionats, és establir una taxa proporcional al temps que es trobin ocupant 

una plaça a les zones i hores més conflictives, i un temps màxim d’estacionament.  



 

Article 1  

En ús de les facultats conferides per l’article 25.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les Bases de Règim Local, l’article 7 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, 

de 2 de març, Text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i 

Seguretat Viària i de conformitat amb els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de 

desembre, reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, regula 

mitjançant aquesta Reglament el servei públic d’estacionament vigilat de vehicles a motor 

en zones especials i determinades de la via pública de Caldes d’Estrac sota control 

d’horari limitat.  

Article 2  

1. Les vies públiques, en les quals s’estableix el servei són les següents:  

1.2.- ZONA BLAVA.- Carrers Riera, Santa Teresa, Baixada Estació, El Callao, La Pau, 

Camí Nou, El Moli, Santema, Del Mig, Mercè, Plaça de l’Estació, Plaça de Sant Antoni,  

Passeig del Mar, Passeig de les Moreres, Passeig dels Anglesos, Pàrking de Can 

Muntanyà, Pàrkings N-II tant en la zona de plaques fotovoltaiques com de la zona 

esportiva, Pau Casals. 

1.3.- ZONA VERDA.- Baixada Carretera de Sant Vicenç (De les escoles fins al carrer 

Remei), Pont del Sargent, Lluis Companys, Camí Real i Carrer Major. 

2. La precedent relació té caràcter enunciatiu i limitatiu. Caldrà acord exprés de 

l’Ajuntament per a l’aplicació efectiva del servei a la fase i/o zona que consideri 

convenient.  

Article 3  

Mitjançant resolució de l’Alcaldia o òrgan en qui delegui, i per raons d’interès públic, 

amb motiu de celebracions religioses, esportives, populars, firals, obres, neteja viària i 

altres activitats anàlogues, es podrà suspendre el servei en els carrers o trams que es 

consideri necessari i durant el temps estrictament indispensable.  

Article 4  

Les zones d’estacionament amb limitació i control horari “Zona Blava” i Les zones 

d’aparcament amb limitació d’estacionament “Zona Verda” es senyalitzaran verticalment 

i horitzontalment.  

Article 5.- Zona Blava 

1. La utilització de les zones d’aparcament controlat requerirà indicar l’hora d’arribada 

mitjançant un tiquet subministrat per qualsevol dels aparells automàtics instal·lats a 

l’efecte, convenientment senyalitzats i seguint les instruccions d’ús establertes a les 

màquines expenedores, o mitjançant SMS i/o trucada telefònica als números indicats a la 

senyalització vertical que delimiti la zona blava amb limitació i control horari.   



 

2. L’usuari haurà de col·locar el tiquet a la part davantera de l’interior del vehicle de 

forma llegible des de l’exterior o enviant un SMS i/o trucada telefònica als números 

indicats que quedaran degudament registrats. 

3. Els tiquets justificatius del pagament de la taxa hauran de contenir les següents dades 

com a mínim:  

a) Identificació del servei.  

b) Import pagat.  

c) Data i hora límit autoritzada per estacionar.  

d) NIF del responsable del servei.  

En cas d’enviament de SMS i/o trucada telefònica l’única dada que s’ha de facilitar és la 

matricula del vehicle que estaciona en la zona blava amb limitació i control horari, i 

l’import que vol abonar segons els temps que desitgi estacionar, la resta de dades ja 

queden enregistrades automàticament.  

4. Esgotat el temps màxim d’estacionament indicat al tiquet o registrat al SMS i/o trucada 

telefònica efectuats, hauran de retirar el vehicle de la plaça ocupada, per tal de no incórrer 

en infracció d’aquest Reglament.  

5. Mitjançant acord, l’Ajuntament podrà instaurar uns abonaments especials 

d’estacionament a les zones blaves que es poden obtenir a qui ho sol·liciti amb aquestes 

condicions: 

Classe A 

 

-Vehicles que abonin l’IVTM a Caldes d’Estrac 

 

Classe B 

 

-Vehicles de persones que son titulars + (parella) d’algun ben immoble 

-Vehicles de persones que son llogateres + (parella)al municipi i figuren empadronades 

-Vehicles de persones que realitzen alguna activitat professional a Caldes d’Estrac 

-Vehicles de persones de localitats veïnes que utilitzen la RENFE (només Pàrking NII) 

-Vehicles d’empresa utilitzats per persones empadronades al municipi 

 



 

Classe C 

 

-Vehicles de persones que hi viuen a Caldes d’Estrac i no estan empadronades 

-Vehicles d’empresa utilitzats per persones no empadronades 

-Vehicles de familiars de 1r i 2n grau titulars d’algun ben immoble 

-Vehicles de familiars de 1r i 2n  Grau de llogaters no empadronats 

-Vehicles de visitants habituals (Cultura, restauració, aigües termals, familiars, etc) 

Els abonaments anuals es lliuraran a les Oficines Municipals. 

Article 6.- Zona Verda.- Aquells/lles Viletans/anes de Caldes D’Estrac amb abonament 

vigent de les classe A, B i C descrits a l’article precedent, podran fer us de les diferents 

places d’aparcament assenyalades como a Zona Verda amb la deguda acreditació en lloc 

visible del vehicle. 

Article 7  

1. El servei es prestarà  

Tots els dies de la setmana de 08 a 20 hores  

2. Els vehicles podran estar estacionats en cada zona d’aparcament controlat en fraccions, 

fins un màxim de 60 minuts. El període màxim continuat de pagament serà de 12 hores 

al dia. 

3. Els horaris de prestació del servei i el període d’estacionament, regulats en aquest 

article, es podran modificar per acord de l’Ajuntament.  

Article 8 

La tarifa del servei s’aprovarà per acord del Ple de l’Ajuntament, mitjançant la 

corresponent ordenança fiscal.  

Article 9  

El servei es prestarà per agents i/o vigilants de la Policia Local de l’Ajuntament de Caldes 

d’Estrac  

Article 10  

1. Es considerarà que un vehicle infringeix les normes municipals d’estacionament en els 

següents supòsits:  

A) Estacionar el vehicle sense la prèvia obtenció del tiquet, verificada pel fet de no estar 

col·locat a l’interior del vehicle, i no indicar l’hora d’arribada i corresponent pagament 



 

del període d’estacionament sol·licitat, mitjançant el sistema d’enviament d’un SMS i/o 

d’una trucada telefònica als números indicats a la senyalització vertical que delimita la 

zona blava.  

En els supòsits de l’apartat anterior es podrà incórrer en les següents infraccions : 

a) La manca de comprovant horari, del tiquet de pagament o de la tarja justificativa de 

abonament de la classe A, B o C vigent. 

b) No col·locar el comprovant horari, el tiquet de pagament o de la tarja justificativa de 

abonament de la classe A, B o C vigent en lloc visible. 

c) Sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant horari o en el tiquet de pagament. 

d) Estacionar fora de l'espai senyalitzat. 

e) No indicar l’hora d’arribada i de pagament. 

f) Excedir del límit horari de pagament  

2. D’aquestes infraccions es cursarà la corresponent denúncia, a la vista de la qual es 

sancionarà el titular o el conductor del vehicle amb la quantia prevista a l’Ordenança 

Municipal de Circulació.  

3. L’Ajuntament mitjançant la Policia Local procedirà a la retirada, el trasllat i el dipòsit 

dels vehicles infractors a través del servei de grua municipal en els supòsits de les 

infraccions previstes a la lletra a) i e) de l’article 9.1, quan el temps real d’estacionament 

sobrepassi 24 hores de l’horari assenyalat a la butlleta de denúncia.  

4.- Si es tracta de les infraccions previstes als apartats B), C), D) i F) de l’article 9.1, es 

podrà anul·lar la denúncia adquirint a les màquines expenedores un tiquet especial 

d’anul·lació, i abonant la quantitat que s’aprovi per l’Ajuntament, la qual constarà a la 

màquina expenedora, que deurà entregar a un agent de la Policia Local, o a la bústia de 

la màquina expenedora mitjançant un sobre habilitat per aquest efecte, junt amb la còpia 

de la denúncia. 

També es podrà anul·lar la denuncia efectuant el pagament indicat mitjançant targeta 

bancària a la Prefectura de la Policia Local. 

 Aquesta anul·lació serà possible sempre que es faci dins del dia d’ús del servei.  

5. La infracció prevista a l’apartat A) i E) de l’article 9.1, no podrà anul·lar-se mitjançant 

els sistemes indicats a l’apartat 4 d’aquest article 9.  

Article 11  

De les infraccions que cometin els usuaris contra aquesta Ordenança, l’agent de la Policia 

Local en formularà la corresponent denúncia, que iniciarà el respectiu expedient 

sancionador contra el titular o el conductor del vehicle. Subsidiàriament, en respondrà el 

titular que figuri al Registre de Vehicles a què fa referència l’article 78 de la Llei de 

Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària.  



 

Article 12  

1. Els vehicles ocupats per persones disminuïdes estaran exempts de l’obtenció i el 

pagament del tiquet quan s’estacioni a les zones afectades pel servei només durant el 

temps imprescindible, en compliment i en els termes de l’article 42.1 del Decret 

135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 

promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del 

Codi d’accessibilitat.  

2. Passat aquest temps imprescindible, restaran sotmesos al règim general establert en 

aquesta Ordenança, que serà de 12 hores. 

3. Per poder beneficiar-se del règim regulat en aquest article, el vehicle haurà de dur, en 

lloc ben visible des de l’exterior, la targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb 

disminució, aprovada per l’esmentat Decret 135/1995, o les normes posteriors que el 

modifiquin.  

Article 13  

1. De conformitat amb el que es preveu a l’Ordenança fiscal nº 15 de l’Ajuntament de 

Caldes d’Estrac, reguladora de la taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció 

mecànica en les vies publiques municipals, estaran exempts de indicar o de l’obtenció del 

corresponent tiquet regulat per l’article 5, els següents vehicles:  

A) Les motocicletes, els ciclomotors i les bicicletes, sempre que la plaça ocupada es 

comparteixi amb altres vehicles de dues rodes, en el cas de no haver-hi estacionament per 

a vehicles de dues rodes a les rodalies, fora de les zones que regulen aquesta Ordenança.  

B) Els vehicles auto-taxis quan el conductor hi estigui present, i pendent de recollir un 

viatger  

C) Els vehicles en servei oficial, degudament identificats com a tal, que siguin propietat 

d’organismes de l’Estat, la Comunitat Autònoma o Corporacions Locals, que es destinin 

directament i exclusivament a la realització dels serveis públics de la seva competència, 

quan estiguin realitzant aquests serveis.  

D) Els vehicles de representacions diplomàtiques acreditades a Espanya, identificats 

externament amb plaques de matrícula diplomàtica, a condició de reciprocitat.  

E) Els vehicles destinats a l’assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social o a 

la Creu Roja i les ambulàncies.  

F) Els vehicles autoritzats per l’Ajuntament mitjançant distintiu especial. 

2. En tot allò que no estigui previst en aquest Reglament s’aplicarà el que disposa el Reial 

Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, text articulat de la Llei de Trànsit, Circulació 

de Vehicles a Motor i Seguretat Viària, així com pel Reial Decret 1428/2003, de 21 de 

novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació, per a l’aplicació i 

desenvolupament de l’esmentat text articulat, l’Ordenança Municipal de Circulació de 

l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i normes concordants . 



 

Article 14  

1. Les infraccions assenyalades a l’article 9 es sancionaran per l’Alcalde amb els imports 

que s’indiquen a l’Ordenança Municipal de Circulació vigent de l’Ajuntament de Caldes 

d’Estrac. 

2. Si es donen les circumstàncies previstes als articles 38.4 i 71.1.a del Text articulat de 

la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària i, per tant, la 

Policia Local podrà disposar la retirada del vehicle amb la grua municipal i el seu trasllat 

al dipòsit de vehicles, quan es produeixi el supòsit següent:  

a) Si el vehicle estacionat no disposa del tiquet corresponent i passin més de 24 hores des 

del moment en què l’agent de la Policia Local hagi aixecat la denúncia corresponent a 

aquesta infracció.  

b) Si el vehicle estacionat ultrapassa en 24 hores el temps màxim assenyalat al tiquet.  

3. L’usuari a qui es retiri el vehicle amb la grua municipal, haurà de satisfer la taxa 

corresponent, sens perjudici d’haver d’abonar també l’import de la sanció que li pertoqui. 

Disposició Derogatòria.- Amb l’entrada en vigor del present Reglament queda sense cap 

efecte el Reglament aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Caldes D’Estrac de data 26 de 

maig de 2008. 

Disposició Final.- Aquest Reglament entrarà en vigor d’acord amb el que disposa la 

normativa de règim local.”””””” 

EL Sr. Riesco diu que estan d’acord en estudiar que el Camí Ral es converteixi en zona 
blava i també que Santa Teresa esdevingui zona verda. 
Diu el Sr. Blázquez que estan disposats a estudiar la proposta tot i que sigui poc 
rendible. 
Tot seguit es posa el punt a votació quedant aprovat per unanimitat. 
Queda pendent d’estudi la proposta. 
 
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA NO DISPONIBILITAT DE CRÈDIT. 
 

“”””” 

Aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal, l’adopció del següent acord, 
 
En el marc del que disposa l’article 2 de  Reial Decret-Llei 20/2012 de mesures per a 
garantir la estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat, d’acord amb la nota 
informativa de 5 de setembre de 2012 i l’article 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per al present exercici. 
 
Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Atès que els imports sobre les retribucions al personal relatius a la paga extraordinària 
de Nadal exercici 2012, classificat en les diferents partides, correspon al següent: 
 

11 920 12000 BASIQUES FUNC. GRUP A1 2.019,25 

11 920 12001 BASIQUES FUNC. GRUP A2 1.773,88 



 

11 920 12004 BASIQUES FUNC. GRUP C2 13.193,18 

11 920 12005 BASIQUES FUNC. GRUP E  1.420,47 

11 920 12006 FUNCIONARIS TRIENNIS  17,91 

11 920 12100 FUNCIONARIS COMP.DESTÍ  8.031,83 

11 920 12101 FUNCIONARIS COMP.ESPEC. 22.862,28 

11 920 12103 ALTRES RETRIBUCIONS  2.954,36 

11 920 13000 PERSONAL LABORAL  11.688,08 

11 920 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 14.774,76  

  78.736,00 

 
 
ES PROPOSA: 
 
PRIMER 
L’Aprovació de no disponibilitat de crèdit què es deriva de l’acte mitjançant el qual 
s’immobilitza la totalitat o part del saldo de crèdit d’una partida pressupostaria, declarant-
la com no susceptible d’utilització. 
 
SEGON 
La declaració de no disponibilitat no suposarà l’anul·lació del crèdit, però amb càrrec al 
saldo declarat no disponible no es podrà acordar autoritzacions de despesa ni 
transferències i el seu import no podrà ser incorporat al pressupost del exercici següent, 
 
 
Això no obstant el Ple municipal, amb el seu superior criteri, resoldrà. 
 
 
Caldes d’Estrac, 12 de desembre de  2012”””””” 
 
Diu el Sr. González que la postura que adoptarà el Grup Municipal del PSC serà 
l’abstenció ja que el Decret va ser ratificat per CiU i el P.P. 
Tot seguit es posa el punt a votació quedant aprovat per 6 vots a favor del Grup 
Municipal de CiU i 3 abstencions del Grup Municipal del PSC. 
 
 
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL SOROLL I 
LES VIBRACIONS. 
 

“”””””El soroll és actualment una de les principals causes de preocupació ciutadana, ja 

que incideix en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius 

en la salut i en el comportament, tant individuals com socials. 

En aquest sentit, el soroll es considera arreu com un agent contaminant més, des que 
així es va reconèixer oficialment per primera vegada en la Conferència de les Nacions 
Unides sobre Medi Ambient Humà, reunida a Estocolm l’any 1972.   

En l’àmbit de la Unió Europea, la Directiva 2002/49/CE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, ha obligat 
a un procés de transposició de les seves normes al Dret intern dels estats membres.  

Els articles 43 i 45 de la Constitució estableixen el manament de tots els poders públics 
de protegir la salut i el medi ambient, en la qual s’inclou la protecció davant la 
contaminació acústica. Així, a escala estatal s’han promulgat la Llei 37/2003, de 17 de 
novembre, del soroll, el Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, que la desplega 
pel que fa a l’avaluació i gestió del soroll ambiental i el Reial decret 1367/2007, de 19 



 

d’octubre, que la desplega pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i 
emissions acústiques. 

A Catalunya, els articles 27 i 46 de l’Estatut d’Autonomia estableixen el dret de totes les 
persones a la protecció davant les diferents formes de contaminació i que les polítiques 
ambientals dels poders públics han de dirigir, entre d’altres finalitats, a la reducció de 
les diferents formes de contaminació, mitjançant l’adopció de les corresponents 
polítiques públiques.  

En aquest marc s’insereixen la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica, el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els 
criteris per a l’elaboració de mapes de capacitat acústica i el Decret 176/2009, de 10 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, i se 
n’adapten els annexos.  

Finalment, pel que fa a l’Administració local, l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya garanteix als ens locals competències pròpies en la formulació i gestió de 
polítiques per a la protecció del medi ambient, i aquesta atribució també es fa als articles 
25  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local i 66 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril. 

La present ordenança concreta els instruments jurídics, i també 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 
d’una creixent conscienciació ambiental.  

En aquest mateix ple l’Ajuntament de Caldes d’Estrac es dota d’un instrument tècnic de 
cabdal importància per l’aplicació d’aquesta ordenança com és el mapa de soroll i 
proposta de mapa de capacitat acústica de Caldes d’Estrac. 

Vist l’article 15 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pe l que s’aprova el text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals. 

Articles: 49,106,107 i 11, Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 

Article 178 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

Es proposa al Ple de la Corporació de prendre el següent acord. 
 
ACORD 
 
PRIMER 
Deixar sense efecte qualsevol normativa que l’Ajuntament de Caldes d’Estrac hagués 
aprovat per regular els sorolls i les vibracions. 
 
SEGON 
Aprovar inicialment l’Ordenança Reguladora de Soroll i les Vibracions 
 
TERCER 
Publicar el present acord al BOP per un termini de 30 dies, per tal que les persones 
interessades puguin fer les al·legacions que creguin oportunes, passat aquest termini 
sense que s’hagin produït al·legacions, aquest acord esdevindrà aprovat definitivament. 
 
QUART 
Donar trasllat del present acord al BOP per la seva publicació i a la web municipal amb 
els mateixos fins. 
 



 

 
Tanmateix, el ple municipal, amb superior criteri, acordarà el que consideri més adient.  
 
A Caldes d’Estrac, el 12 de desembre de 2012””””” 
 

“”””””ORDENANÇA REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS 
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Preàmbul  
 

El soroll és actualment una de les principals causes de preocupació ciutadana, ja que 
incideix en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius en 
la salut i en el comportament, tant individuals com socials. 

En aquest sentit, el soroll es considera arreu com un agent contaminant més, des que 
així es va reconèixer oficialment per primera vegada en la Conferència de les Nacions 
Unides sobre Medi Ambient Humà, reunida a Estocolm l’any 1972.   

En l’àmbit de la Unió Europea, la Directiva 2002/49/CE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, ha obligat 
a un procés de transposició de les seves normes al Dret intern dels estats membres.  

Els articles 43 i 45 de la Constitució estableixen el manament de tots els poders públics 
de protegir la salut i el medi ambient, en la qual s’inclou la protecció davant la 
contaminació acústica. Així, a escala estatal s’han promulgat la Llei 37/2003, de 17 de 
novembre, del soroll, el Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, que la desplega 
pel que fa a l’avaluació i gestió del soroll ambiental i el Reial decret 1367/2007, de 19 
d’octubre, que la desplega pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i 
emissions acústiques. 

A Catalunya, els articles 27 i 46 de l’Estatut d’Autonomia estableixen el dret de totes les 
persones a la protecció davant les diferents formes de contaminació i que les polítiques 
ambientals dels poders públics han de dirigir, entre d’altres finalitats, a la reducció de 
les diferents formes de contaminació, mitjançant l’adopció de les corresponents 
polítiques públiques.  

En aquest marc s’insereixen la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica, el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els 
criteris per a l’elaboració de mapes de capacitat acústica i el Decret 176/2009, de 10 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, i se 
n’adapten els annexos.  

Finalment, pel que fa a l’Administració local, l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya garanteix als ens locals competències pròpies en la formulació i gestió de 
polítiques per a la protecció del medi ambient, i aquesta atribució també es fa als articles 
25  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local i 66 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril. 

La present ordenança concreta els instruments jurídics, i també 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 
d’una creixent conscienciació ambiental.  
 

 

 

 

 



 

Capítol I. Objecte i àmbit d’aplicació 

Article 1. Objecte 

L’Ordenança té per objectiu regular les mesures i instruments municipals necessaris per 
prevenir i corregir la contaminació acústica. 

Article 2. Àmbit d’aplicació 

Resten sotmesos a l’Ordenança qualsevol instal·lació, maquinària, projecte de 
construcció, relacions de veïnat, comportament ciutadà, o activitat de caràcter públic o 
privat, incloses als annexos, susceptibles de generar contaminació acústica per soroll, 
per vibracions o per soroll i vibracions. 

Article 3. Drets i deures 

1. D’acord amb el que estableix la normativa per la qual es regula el dret d’accés a la 
informació en matèria de medi ambient, l’ajuntament ha de posar a disposició de la 
població de manera clara, comprensible i fàcilment accessible,  la informació relativa a 

la contaminació acústica. 

2. Tots els ciutadans tenen el deure d’observar les normes de conducta que, en relació 
amb la contaminació acústica, determina la present ordenança. 

 

Capítol II. Intervenció administrativa sobre els emissors 
acústics  

Secció I. Normes generals 

Article 4. Zonificació acústica i mapa de capacitat acústica 

El Mapa de capacitat acústica, duu a terme la zonificació acústica de les zones urbanes, 
els nuclis de població i, si s’escau, les zones del medi natural, d’acord amb l’establert a 
l’annex 1. 

Article 5. Valors límit  

Tota instal·lació, maquinària, activitat, incloses les derivades de les relacions de veïnat, 
o comportament sotmès a l’Ordenança ha de respectar els valors límit d’immissió 
acústica establerts en els annexos d’aquesta ordenança. 

Article 6. Suspensió dels objectius de qualitat acústica 

1. L’Ajuntament, per causes degudament justificades, pot autoritzar la suspensió 
provisional dels objectius de qualitat acústica aplicables a la totalitat o part d’una zona 
acústica, d’acord amb els annexos 1 i 2. 

2. Els titulars d’emissors acústics poden sol·licitar a l’ajuntament, per raons degudament 
justificades, que han d’acreditar-se en el corresponent estudi acústic, la suspensió 
provisional dels objectius de qualitat acústica aplicables a la totalitat o part d’una zona o 
àrea acústica.  

3. L’ajuntament només pot acordar la suspensió provisional, prèvia valoració de la 
incidència acústica, sempre que s’acrediti que les millors tècniques disponibles no 
permeten el compliment dels objectius esmentats. L’ajuntament ha de sotmetre la 
suspensió a les condicions que s’estimin pertinents.  



 

4. En el cas d’obres, el promotor o promotora ha de presentar, a més de l’estudi acústic 
al qual fa referència l’apartat 2, un programa de vigilància acústica que estableixi els 
mitjans per donar compliment a les condicions establertes a la suspensió. 

5. En el cas d’obres públiques d’infraestructures de titularitat de la Generalitat de 
Catalunya, l’ens competent per a la suspensió dels objectius de qualitat acústica és el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, i de les obres de l’Administració general de 
l’Estat, el Ministeri de Foment. 

Secció II. Activitats  

Article 7. Integració de la intervenció acústica en les actuacions 
ambientals 

Les activitats sotmeses a intervenció ambiental susceptibles de generar sorolls, 
vibracions o sorolls i vibracions han d’incloure en el projecte bàsic que ha d’acompanyar 
la sol·licitud d’autorització ambiental o de llicència ambiental, o en la documentació que 
ha d’acompanyar la comunicació a l’ajuntament o la sol·licitud de llicència d’obertura 
d’establiments, un estudi d’impacte acústic amb el contingut mínim que determina 
l’annex 10 de la Llei 16/2002, de 28 de juny. 

Article 8. Altres activitats 

L’ajuntament, de manera motivada, pot determinar que les activitats i instal·lacions 
sotmeses a llicència d’obres o altres actes d’intervenció municipal que no requereixin 
d’autorització, llicència o comunicació prèvia i susceptibles de generar sorolls i/o 
vibracions hagin de presentar també un estudi d’impacte acústic amb el contingut mínim 
que determina l’annex 10 de la Llei 16/2002, de 28 de juny.  

Article 9. Activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies 

1. L’horari de les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de 
productes, contenidors, materials de construcció o similars comprèn de les 7 h a les 21 
h, excepte en els polígons industrials i sempre que no s’afecti habitatges. 

2. Els contenidors i carros de càrrega, descàrrega i distribució de mercaderies s’han de 
condicionar per evitar la transmissió de soroll. 

3. L’ajuntament pot autoritzar, de manera excepcional, la càrrega o descàrrega de 
materials a les empreses o comerços que justifiquin tècnicament la impossibilitat 
d’adaptar-se als horaris establerts en l’apartat anterior, sempre que es garanteixi el 
compliment dels valors límit d’immissió acústica. 

4. Els titulars de les activitats de càrrega i descàrrega són responsables del personal 
que realitza aquestes tasques, que les han de dur a terme fent el menor impacte sonor 
possible. 

 

Article 10. Activitats a l’aire lliure 

1. Les terrasses, fires d’atraccions, mercats, parades de venda ambulant, espantalls 
acústics i totes les altres activitats a l’aire lliure que tinguin una incidència acústica 
significativa han de disposar d’autorització municipal expressa, la qual ha d’assenyalar 
les condicions a complir per minimitzar la seva possible incidència a la via pública 
segons la zona on tinguin lloc.  



 

2. A les terrasses d’ús públic, la instal·lació de qualsevol mena d’element acústic extern 
o de megafonia, així com la realització d’actuacions en viu, han de disposar 
d’autorització expressa.  

3. Els envelats i les discoteques a l’aire lliure han de disposar d’un limitador-
enregistrador, per tal d’assegurar que no se superin els valors límit establerts. 

Article 11. Activitats festives i altres actes a la via pública 

 1. Les revetlles, festes tradicionals, fires, cercaviles, 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 els 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 80 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.  

Secció III. Relacions de veïnat i comportament ciutadà 

Article 12. Comportament ciutadà 

1. Els veïns han d’evitar molestar als altres veïns amb sorolls innecessaris, com ara amb 
tancaments de porta bruscs, crits, música molt alta, celebració de festes, funcionament 
d’electrodomèstics sorollosos o altres comportaments similars. Entre les 21 hores de la 
nit i les 8 hores de l’endemà no és permès l’ús d’aparells domèstics sorollosos, 
instruments musicals, cants, reparacions, manipulació de materials o canvi de mobles o 
qualsevol altra activitat que pugui pertorbar el descans aliè.  

2. L’avaluació dels emissors acústics que puguin ser manipulats en volum o intensitat 
pel causant del soroll (veus, cops, arrossegar mobles, televisors, equips de so...) i no 
sigui possible el seu mesurament amb sonòmetre, l’ha de realitzar l’inspector municipal 
o agent de la Policia local amb criteris d’intencionalitat i desproporcionalitat per volum 
alt, de tal manera que aquests es puguin considerar com a excessius.  

3. En els espais públics, com ara els parcs, no s’han de posar en funcionament equips 
de so o similars que puguin generar un impacte acústic significatiu en els voltants, a 
excepció de les activitats a l’aire lliure regulades als articles 10 i 11. 

4. El comportament dels ciutadans a la via pública i a les zones de pública concurrència 
i a l’interior dels vehicles de servei públic s’ha de mantenir dins dels límits de la pacífica 
convivència en el respecte als drets de les altres persones.  

Article 13. Animals de companyia 

Els propietaris o posseïdors dels animals domèstics en són responsables i  han d’evitar 
que aquests pertorbin la vida dels veïns, amb crits, cants, sons i ni cap altre tipus de 
soroll, tant si es troben a l’interior de l’habitatge com a terrasses o patis interiors, en 
especial des de les 21 hores fins a les 8 hores. 



 

Article 14. Sistemes d’avís acústic 

1. Qualsevol sistema d’alarma, campanes i sirenes o qualsevol altre sistema d’avís 
acústic que emeti a l’exterior o a l’interior de zones comunes, d’equipaments o de 
vehicles, s’ha  de mantenir en perfecte estat de funcionament per evitar que s’activin per 
causes injustificades.  

2. Llevat circumstàncies excepcionals no és permès fer sonar durant el període nocturn 
elements d’avís, com ara sirenes o alarmes.  

3. El toc de campanes, en horari nocturn, es condiciona als pactes establerts amb els 
responsables municipals, que en cap cas poden contravenir la legislació vigent. 

4. Quan l’anormal funcionament d’un sistema d’avís acústic produeixi molèsties al veïnat 
i no sigui possible localitzar al titular de la instal·lació, l’Administració municipal pot 
desmuntar i retirar el sistema. Els costos originats per aquesta operació són a càrrec del 
titular de la instal·lació. 

Secció IV. Construccions 

Article 15. Aïllament acústic a les façanes 

1. Per a l’execució de projectes de noves construccions, reconversió d’antiga edificació 
i obres de gran rehabilitació destinades a habitatges, usos hospitalaris, educatius o 
culturals, l’ajuntament ha de facilitar el nivell d’avaluació Ld, o establir la manera 
d’obtenir-lo. 

2. El projecte bàsic i la seva execució han de garantir que l’aïllament acústic de la façana 
asseguri el compliment dels objectius de qualitat acústica d’aplicació. 

Article 16. Treballs a la construcció  

1. Els responsables de les obres han d’adoptar les mesures oportunes per evitar que 
els nivells sonors produïts per aquestes, així com els generats per la maquinària auxiliar 
utilitzada, superin els objectius de qualitat acústica de la zona on es realitzen, fins i tot, 
si fos necessari, mitjançant la instal·lació de silenciadors acústics, el tancament de la 
font sonora o la seva ubicació a l’interior de l’estructura en construcció un cop que l’estat 
de l’obra ho permeti. 

2. L’horari de treball ha d’estar comprès entre les 8 i les 21 hores els dies laborables, de 
dilluns a divendres, i entre les 9 h i les 21 h els dissabtes i festius. 

3. L’horari de funcionament de la maquinària és entre les 8 i les 20 hores els dies 
laborables, de dilluns a divendres,  i entre les 9 i les 20 h els dissabtes i festius. 

4. S’exceptuen del compliment de les franges horàries que estableix el paràgraf anterior 
les obres que s’hagin d’executar, amb caràcter d’urgència, per al restabliment de serveis 
essencials, com ara el subministrament d’electricitat, aigua, gas o telèfon, i els serveis 
relacionats amb les noves tecnologies de la informació, així com les obres destinades a 
evitar una situació de risc o perill imminent per a les persones o els béns, i les que, per 
les característiques que els són pròpies, no poden executar-se durant el dia. 

5. La maquinària i els equips que s’utilitzen en les obres públiques i en la construcció 
han de ser tècnicament els menys sorollosos i l‘ús ha de ser el més adequat per reduir 
la contaminació acústica generada.  

Article 17. Instal·lacions de climatització, condicionament d’aire i 
ventilació 

1. Els equips d’aire condicionat, refrigeració o aireig o similars, s’han d’instal·lar d’acord 
amb el que estableixi la normativa vigent, i no han de superar el valors límit establerts. 



 

2. Si aquests tipus d’instal·lacions són susceptibles d’ocasionar impacte acústic 
significatiu al seu entorn, s’han de projectar i instal·lar sistemes correctors acústics que 
assegurin el compliment dels valors límit establerts.  

3. Els instal·ladors i els propietaris són els  responsables de la col·locació correcta de 
les instal·lacions de climatització, condicionament d’aire i ventilació, tant pel que fa a la 
ubicació, com al funcionament, i el compliment dels valors límit establerts.  

Article 18. Ús i funcionament de les instal·lacions comunitàries, auxiliars 
i/o complementàries de l’edificació 

La comunitat de propietaris, i, si s’escau, els usuaris de les instal·lacions comunitàries, 
com ara ascensors, portes metàl·liques, maquinària, i d’altres similars , han d’assegurar-
ne el manteniment i bon funcionament, per tal que aquestes no superin els valors límit 
d’immissió de soroll i/o vibracions indicats als annexos 3, 4 i 5. 

 

Capítol III. Inspecció i control 

Article 19. Denúncies 

1. Les denúncies donen lloc a les actuacions d’inspecció i control corresponents per tal 
de comprovar la veracitat dels fets denunciats i, si s'escau, a la incoació de l'expedient 
sancionador corresponent. 

2. La denúncia, verbal o escrita, ha de contenir les dades necessàries perquè els òrgans 
municipals competents puguin realitzar la comprovació corresponent. 

Article 20. Inspecció 

1. L’actuació inspectora pot ser realitzada pels tècnics municipals designats a aquest 
efecte, pels agents de la Policia local o per personal d’entitats supramunicipals, en 
funcions d’assistència tècnica al municipi que gaudiran del caràcter d’agents de 
l’autoritat, i, en conseqüència, poden accedir, d’acord amb la legislació vigent, a les 
instal·lacions o dependències, de titularitat pública o privada, i amb la col·laboració, si 
escau, del personal d’Entitats de Prevenció de la Contaminació Acústica. 

2. El responsable i el titular de la font emissora resten obligats a permetre el seu accés  
dins de l’activitat per tal de dur a terme la visita d’inspecció, a posar en funcionament les 
fonts emissores en la manera que se’ls indiqui, per tal de dur a terme mesuraments 
acústics i les comprovacions necessàries.  

3. Els conductors de vehicles de motor estan obligats a facilitar la comprovació dels 
nivells d’emissió sonora del vehicle als agents de la Policia. 

4. Els costos que generin les actuacions municipals sol·licitades a instància de part per 
aquest concepte, seran repercutides per l’Ajuntament a través del corresponent càrrec, 
o bé a la persona física o jurídica que hagi sol·licitat el servei sempre i quan un cop fetes 
les inspeccions corresponents els valors no superin els màxims permesos o bé a la 
persona física o jurídica que un cop fetes les inspeccions aquestes superin els valors 
permesos en aquesta ordenança. 

Tot això amb independència de la redacció del corresponent expedient sancionador en 
cas de que procedeixi la tramitació del mateix. 



 

Article 21. Acta de la inspecció 

1. De les comprovacions efectuades en el moment de la inspecció s’ha aixecar una acta, 
com ara els models de l’annex 6, una còpia de la qual s’ha de lliurar al titular o persona 
responsable de l’activitat, indústria, vehicle o domicili on s’ha dut a terme el mesurament. 
L’acta pot donar lloc, si escau, a la incoació del corresponent expedient sancionador.  

2. A l’acta, en el cas dels vehicles de motor i ciclomotors, hi ha de constar el resultat de 
la inspecció, en els termes de favorable, desfavorable o molt desfavorable, segons el 
que preveu l’annex 6. 

 

Disposició addicional 

En previsió dels avenços tecnològics o l’aprovació de noves normes, els procediments 
de mesurament i avaluació establerts en aquesta Ordenança, poden ser modificats a 
partir d’una proposta aprovada en el Ple municipal. 

Disposició transitòria 

Qualsevol activitat disposa fins al 17 de novembre de 2011 per ajustar-se als valors límit 
d’immissió. Aquest termini es pot prorrogar, per resolució de l’alcalde, amb l’aprovació 
prèvia d’un pla de mesures per minimitzar l’impacte acústic. 

Disposició derogatòria 

Queden derogades totes les disposicions municipals d’igual o inferior rang que s’oposin, 
contradiguin o resultin incompatibles amb el contingut d’aquesta Ordenança. 



 

Annex 1. Qualitat acústica del territori. Mapes de 
capacitat 

 

1. Àmbit d’aplicació 

Aquest annex s’aplica al conjunt d’emissors que incideixen a les zones de sensibilitat 
acústica delimitades segons la capacitat acústica del territori i establertes en els mapes 
de capacitat acústica.                                                                                 

 

2. Objectius de qualitat  

El mapa de capacitat acústica estableix la zonificació acústica del territori i els valors 
límit d’immissió d’acord amb les zones de sensibilitat acústica: 

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 

 
Valors límit d’immissió en dB(A) 

 

Ld (7 h – 21 h)  Le (21 h – 23 h)  Ln (23 h – 7 h)  
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)    
(A1) Espais d’interès natural i altres  - - - 
(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural  55 55 45 
(A3) Habitatges situats al medi rural   57 57 47 
(A4) Predomini del sòl d’ús residencial  60 60 50 
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)    

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport existents  65 65 55 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)  65 65 55 

(B3)  Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial 65 65 55 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)    
(C1) Usos recreatius i d’espectacles 68 68 58 
(C2) Predomini de sòl d’ús industrial  70 70 60 
(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals 
d’infraestructures de transport o altres equipaments públics  - - - 

Ld, Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament. 

En les zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), i 
per a habitatges existents en el medi rural (A3), el valor límit d’immissió s’incrementa en 
5 dB(A).  

a) Zona de sensibilitat acústica alta (A) 

-  (A1) Espais d’interès natural, espais naturals protegits, espais de la xarxa Natura 
2000 o altres espais protegits que pels seus valors naturals requereixen 
protecció acústica. 

També s’hi inclouen les zones tranquil·les a camp obert que es pretén que es 
mantinguin silencioses per raons turístiques, de preservació de paisatges sonors 
o de l’entorn. 

En qualsevol cas, s’han de tenir en compte les activitats agrícoles i ramaderes 
existents. 

Els seus valors límit d’immissió poden ser més restrictius que els de les restants 
àrees de la zona de sensibilitat acústica alta i poden ser objecte de declaració 
com a zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA). 



 

 

- (A2) Centres docents, hospitals, geriàtrics, centres de dia, balnearis, 
biblioteques, auditoris o altres usos similars que demanin una especial protecció 
acústica.  

S’hi inclouen els usos sanitaris, docents i culturals que demanin, a l’exterior, una 
especial protecció contra la contaminació acústica, com les zones residencials 
de repòs o geriatria, centres de dia, les grans zones hospitalàries amb pacients 
ingressats, les zones docents, com campus universitaris, zones d’estudi i 
biblioteques, centres de recerca, museus a l’aire lliure, zones de museus i 
d’expressió cultural i altres assimilables.  

- (A3) Habitatges situats al medi rural  

Habitatges situats al medi rural que compleixen les condicions següents: estar 
habitats de manera permanent, estar aïllats i no formar part d’un nucli de 
població, ésser en sòl no urbanitzable i no estar en contradicció amb la legalitat 
urbanística. 

- (A4) Àrees amb predomini del sòl d’ús residencial 

S’inclouen els interiors d’illa d’ús residencial exclusiu. 

Les zones verdes que es disposin per obtenir distància entre les fonts sonores i 
les àrees residencials no s’assignaran a aquesta categoria acústica, sinó que es 
consideraran zones de transició. 

b) Zona de sensibilitat acústica moderada (B) 

-  (B1) Àrees on coexisteixen sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures 
de transport existents  

- (B2) Àrees amb predomini de sòl d’ús terciari  

Inclouen els espais destinats amb preferència a activitats comercials i d’oficines, 
espais destinats a restauració, allotjament i altres, parcs tecnològics amb 
exclusió d’activitats productives en gran quantitat, incloent-hi les àrees 
d’estacionament d’automòbils que els són pròpies i totes aquelles activitats i 
espais diferents dels esmentats en (C1).  

- (B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial  

Inclouen els espais d’ús predominantment residencial existents afectats per 
zones de sòl d’ús industrial també existents, com ara polígons industrials o 
d’activitats productives en gran quantitat, que per la seva situació no és possible 
el compliment dels objectius fixats per a una zona (B1). 

 c) Zona de sensibilitat acústica baixa (C) 

-  (C1) Àrees amb predomini del sòl d’ús terciari, recreatiu i d’espectacles  

Inclouen els espais destinats a recintes firals amb atraccions recreatives, llocs 
de reunió a l’aire lliure, espectacles, i altres assimilables. 

- (C2) Àrees amb predomini de sòl d’ús industrial  

Inclouen tots els espais del territori destinats o susceptibles de ser utilitzats per 
als usos relacionats amb les activitats industrials i portuàries amb llurs 
processos de producció, els parcs d’abassegament de materials, els 
magatzems i les activitats de tipus logístic, estiguin o no vinculades a una 
explotació en concret, els espais auxiliars de l’activitat industrial com 
subestacions de transformació elèctrica, etc. 

En les àrees acústiques d’ús predominantment industrial es poden tenir en 



 

compte les singularitats de les activitats industrials per a l’establiment dels 
objectius de qualitat, respectant el principi de proporcionalitat econòmica. 

- (C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals d’infraestructures de 
transport o altres equipaments públics que els reclamin  

Inclouen els espais de domini públic en els quals s’ubiquen els sistemes 
generals de les infraestructures de transport viari urbà i interurbà, ferroviari, 
marítim i aeri. 

Els receptors situats en aquestes àrees, i per a l’avaluació d’activitats, s’han de 
classificar d’acord amb la zona de sensibilitat acústica que els correspondria si 
no existís aquesta afecció. 

 

3. Compliment  

Es considera que es respecten els objectius de qualitat acústica establerts en aquest 
annex per a cada un dels índexs d’immissió de soroll quan es compleix, per al període 
d’avaluació d’un any, el següent:   

a. La mitjana anual no supera els valors fixats en aquest annex. 

b. El 97% de tots els valors diaris no supera en 3 dB(A) els valors fixats en 
aquest annex. 

 

4. Determinació dels nivells d’immissió 

La determinació i avaluació dels nivells d’immissió es realitza d’acord amb l’establert en 
el  Decret 176/2009, de 10 de novembre. 

 

5. Avaluació 

1. El període d’avaluació és d’un any. 

2. Als efectes de calcular mitjanes a llarg termini, un any correspon a l’any considerat 
per a l’emissió de so i a un any mitjà pel que fa a les circumstàncies meteorològiques. 

3. Per determinar el nivell d’avaluació, s’ha de tenir en compte el so incident, és a dir, 
no s’ha de recollir el so reflectit en el parament vertical mateix.  

4. El valor del nivell d’avaluació LAr s’ha d’arrodonir amb l’increment de 0,5 dB(A), i s’ha 
de prendre la part sencera com a valor resultant. 

 
 



 

Annex 2. Objectius de qualitat aplicables a l’espai 
interior. 
 

1.  Àmbit d’aplicació 

Aquest annex s’aplica als nivells de soroll que es perceben a l’espai interior de les 
edificacions destinades a habitatge o usos residencials, hospitalaris, educatius o 
culturals, originats per tots els emissors acústics que hi incideixen.  

 

2.  Objectius de qualitat aplicables a l’espai interior 

1. Als espais interiors, s’apliquen els valors límit d’immissió Ld , Le i Ln resultants del 
conjunt d’emissors acústics que hi incideixen.  

Ús de l’edifici Dependències 

Valors límit d’immissió 

Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h) 

Habitatge o ús 
residencial 

Habitacions d’estar 45 45 35 
Dormitoris 40 40 30 

Ús hospitalari 
Zones d’estada 45 45 35 
Dormitoris 40 40 30 

Ús educatiu o cultural 

Aules 40 40 40 
Sales de lectura, audició 
i exposició 35 35 35 

Ld, Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en el període de dia, vespre i nit, respectivament. 

 
3. Compliment  

Es considera que es respecten els objectius de qualitat acústica establerts en aquest 
annex per a cada un dels índexs d’immissió de soroll quan es compleix, per al període 
d’avaluació d’un any, el següent: 

a. La mitjana anual no supera els valors fixats en aquest annex. 

b. El 97% de tots els valors diaris no supera en 3 dB(A) els valors fixats en 
aquest annex.  

 

4.  Determinació dels nivells d’immissió 

La determinació i avaluació dels nivells d’immissió es realitza d’acord amb l’establert en 
el  Decret 176/2009, de 10 de novembre. 

 

5. Avaluació 

1. El període d’avaluació és d’un any. 

2. Als efectes de calcular mitjanes a llarg termini, un any correspon a l’any considerat 
per a l’emissió de so i a un any mitjà pel que fa a les circumstàncies meteorològiques. 

3. El valor del nivell d’avaluació LAr s’ha d’arrodonir amb l’increment de 0,5 dB(A), i s’ha 
de prendre la part sencera com a valor resultant. 



 

Annex 3. Immissió sonora aplicable a l’ambient exterior 
produïda per les activitats, incloses les derivades de les 
relacions de veïnat 
 

1.  Àmbit d’aplicació 

Aquest annex s’aplica als nivells de soroll de cadascun dels emissors acústics que 
incideixen al medi exterior dels receptors. 

S’entén per soroll produït pel veïnatge aquell que prové de les activitats domèstiques, el 
funcionament dels electrodomèstics i els aparells diversos, els instruments musicals o 
acústics, els animals domèstics, les veus, els cants, els crits o d’altres orígens 
assimilables. 

 

2.  Valors límit d’immissió  

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 

 
Valors límit d’immissió en dB(A) 

 

Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h) 
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)    
(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural 50 50 40 
(A3) Habitatges situats al medi rural  52 52 42 
(A4) Predomini del sòl d’ús residencial  55 55 45 
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)    
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport existents 60 60 50 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)   60 60 50 
(B3)   Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial 60 60 50 
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)    
(C1) Usos recreatius i d’espectacles 63 63 53 
(C2) Predomini de sòl d’ús industrial  65 65 55 
Ld, Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament. 

Valors d’atenció: en les activitats existents en zones urbanitzades existents i per als usos 
de sòl (B3), (C1) i (C2), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A).  

 

3. Compliment dels valors límit d’immissió 

Es considera que es respecten els valors límit d’immissió de soroll, establerts en la taula 
d’aquest annex en el període d’avaluació, quan els nivells d’avaluació compleixen el 
següent:  

a) Cap valor del nivell d’avaluació, LAr,i supera en més de 5 dB(A) durant 30 minuts, de 
manera contínua o discontínua, en els períodes dia, vespre i nit, els valors fixats en la 
taula d’aquest annex. 

b) Cap valor del nivell d’avaluació LAr supera els valors fixats en la taula d’aquest annex. 

c) El conjunt d’emissors no supera els objectius de qualitat establerts a l’annex 1.1.  

 

 

4.  Determinació dels nivells d’immissió 



 

La determinació i avaluació dels nivells d’immissió es realitza d’acord amb l’establert en 
el  Decret 176/2009, de 10 de novembre. 

 

5. Avaluació  

1. El període d’avaluació és de 180 minuts per a l’horari diürn, 120 minuts per a l’horari 
vespertí i 120 minuts per a l’horari nocturn. 

2. El càlcul del nivell d’avaluació es realitzarà d’acord a l’establert a l’Annex 5 



 

Annex 4. Immissió sonora aplicable a l’ambient interior 
produïda per les activitats, incloses les derivades de les 
relacions de veïnat 
 

1.  Àmbit d’aplicació 

Aquest annex s’aplica als nivells de soroll produïts per les activitats i el veïnatge quan el 
soroll prové d’un o diversos emissors acústics situats a l’edifici mateix, en edificis 
contigus al receptor o quan hi ha una transmissió via estructural. 

S’entén per soroll produït pel veïnatge aquell que prové de les activitats domèstiques, el 
funcionament dels electrodomèstics i els aparells diversos, els instruments musicals o 
acústics, els animals domèstics, les veus, els cants, els crits o d’altres orígens 
assimilables. 

 

2.  Valors límit d’immissió 

Ús del local 
confrontant 

Dependències 

Valors límit d’immissió 

Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h) 

Habitatge o ús residencial  
Sales d’estar 35 35 30 
Dormitoris 30 30   25 * * 

Administratiu i d’oficines 
Despatxos professionals 35 35 35 
Oficines * 40 40 40 

Hospitalari 
Zones d’estada 40 40 30 
Dormitoris 35 35    25 * * 

Educatiu o cultural 

Aules 35 35 35 
Sales de lectura, audició i 
exposició 30 30 30 

Ld, Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament. 

* Excepte en zones industrials.  

* *  Per a les activitats existents, el valor límit d’immissió s’incrementa en 3 dB(A). 

S’estableix el valor límit LAFmax de 45 dB(A) en horari nocturn en els dormitoris, pel soroll 
produït per portes i persianes de locals comercials, portes de garatge i portes d’entrada 
en habitatges.  

 

3. Compliment dels valors límit d’immissió 

Es considera que es respecten els valors límit d’immissió de soroll, establerts en la taula 
d’aquest annex en el període d’avaluació, quan els nivells d’avaluació compleixen el 
següent:  

a) Cap valor del nivell d’avaluació LAr,i supera en més de 5 dB(A) durant 30 minuts, de 
manera contínua o discontínua, en els períodes de dia, vespre i nit, els valors fixats en 
la taula d’aquest annex. 

b) Cap valor del nivell d’avaluació LAr supera els valors fixats en la taula d’aquest annex. 

 

4.  Determinació dels nivells d’immissió 



 

La determinació i avaluació dels nivells d’immissió es realitza d’acord amb l’establert en 
el  Decret 176/2009, de 10 de novembre. 

 

5. Avaluació  

1. El període d’avaluació és de 180 minuts per a l’horari diürn, 120 minuts per a l’horari 
vespertí i 30 minuts per a l’horari nocturn. 

2. El càlcul del nivell d’avaluació es realitzarà d’acord a l’establert a l’Annex 5 



 

Annex 5. Immissió de les vibracions als interiors dels 
edificis 
 

1.  Àmbit d’aplicació 

Aquest annex és d’aplicació a les vibracions que es perceben a l’espai interior de les 
edificacions destinades a habitatge o usos residencials, hospitalaris, educatius o 
culturals. 
 

2. Valors límit d’immissió  

Ús de l’edifici 
Valors límit d’immissió 

Law 

Habitatge o ús residencial 75 

Hospitalari 72 

Educatiu o cultural 72 

 

3. Compliment  

Es considera que es respecten els valors límit d’immissió de vibracions establerts en 
aquest annex quan els nivells d’avaluació compleixen el següent:  

a. Vibracions estacionàries 

Els nivells d’avaluació no superen els valors límit de la taula d’aquest annex.  

b. Vibracions transitòries 

Els valors límit de la taula d’aquest annex poden superar-se per a un nombre 
d’esdeveniments determinat de conformitat amb el procediment següent: 

- Es consideren els dos períodes d’avaluació següents: període diürn 
comprès entre les 07:00-23:00 hores i període nocturn comprès entre 
les 23:00-07:00 hores. 

- En el període nocturn no es permet cap excés. 

- En cap cas no es permeten excessos superiors a 5 dB. 

- El conjunt de superacions no ha de ser major de 9. A aquests efectes, 
cada esdeveniment l’excés del qual no superi els 3 dB ha de ser 
comptabilitzat com a 1 i si els supera com a 3.  

 
 

4. Determinació dels nivells d’immissió 

La determinació i avaluació dels nivells d’immissió es realitza d’acord amb l’establert en 
el Decret 176/2009, de 10 de novembre. 
 
 



 

Annex 6. Models d’acta 
 

 
ACTA D’INSPECCIÓ DE SOROLL D’ACTIVITATS I VEÏNATGE         Codi de l’acta: 

 

 
Inspector: 
 
Dia:                Hora: 
 
Lloc: 
 

 

 
Origen del soroll 
 

Nom del titular o 
nom de l’activitat 

 

Adreça  

Font del soroll (1)  

(1) Font principal del soroll: veus al carrer, veus al local, música, motor, etc. 
 
Resultats dels mesuraments efectuats 
 

Codi 
 

Lloc  (1) 
I/E 

Soroll 
residual 

(S/N) 

Hora inici 
mesurament 

Temps de 
mesurament 

LAeq  
dB(A) 

Kf 
S/N 
(2) 

Kt 
S/N 
(3) 

Ki 
S/N 
(4) 

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

(1) Metodologia emprada: I ambient Interior, E ambient Exterior. 
(2) Percepció de baixes freqüències.  
(3) Percepció d’un to pur (xiulet, ...). 
(4) Percepció de components impulsius (sons de curta durada però molt elevats, ex: cops,...). 
 
Observacions 
 

Marca, model, número de sèrie i data de verificació del: 
Sonòmetre: 
Calibrador: 

 
Signatura de l’inspector 

 
 
 
 



 

ACTA DE CONTROL DE SOROLL DE VEHICLES  
             

Identificació del vehicle i titular 
Conductor        DNI 
Adreça                                             Municipi 
 
Titular         DNI 
Adreça                                             Municipi 
 

 
 
Valor límit 

 
 
Determinació del nivell d’emissió 
 

Nivell de soroll residual LAeq en dB (A)   

Mesurament 
LAFmàx  

dB(A) 
Règim del 

motor (rpm) 
Observacions: 

Primer mesurament   
El soroll residual ha de ser com a 
mínim 10 dB(A) inferior al nivell de 
soroll de les proves. 
La diferència entre els 
mesuraments no pot ser superior a 
3 dB(A). 

Segon mesurament   

Tercer mesurament   

Nivell d’emissió (1)  ---   

(1) Per al cas de vehicles de motor: el mesurament més alt 
     Per al cas de ciclomotors: la mitjana aritmètica dels tres mesuraments    

Compliment 

 

Marca, model, número de sèrie i data de verificació del: 
Sonòmetre: 
Calibrador: 

 
Agent:       Dia:          Hora:   Lloc: 
Signatura de l’agent 
 

 
“”””””””” 
El Sr. González anuncia el vot en contra del Grup Municipal del PSC per manca 
d’informació al respecte. 
Tot seguit es posa el punt a votació quedant 6 vots a favor del Grup Municipal de CiU i 
3 en contra del Grup Municipal del PSC. 

Matrícula  

Marca, model i nom comercial  

Tipus de vehicle 
Ciclomotor  Motocicleta cm3  

Altre vehicle - gasolina  Altre vehicle - dièsel  

Situació o criteri: 
Nivell de 

referència 
dB(A) 

Règim del 
motor 
(rpm) 

Valor límit 
dB(A) 

  1.- Fitxa d’homologació amb valor límit de referència    

  2.- Sense valor límit de referència ---   

Favorable  No hi ha infracció (no supera límits) 

Desfavorable  Infracció lleu o greu (supera de 1 a 10 dB(A)) 

Molt desfavorable  Infracció molt greu (supera més de 10 dB(A))  Intervenció permís circulació 



 

 
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL MAPA DE SOROLL I PROPOSTA DE MAPA DE 

CAPACITAT ACÚSTICA DE CALDES D’ESTRAC. 

“””””L’objectiu és donar resposta a lla llei 16/2012 amb l’elaboració, redacció i 

posterior proposta de mapa de capacitat acústica del municipi, tenint en compte 

la normativa vigent en matèria de contaminació acústica. 

 
Per l’elaboració del mapa de capacitat cal que prèviament es realitzin un seguit 
de mesures acústiques de curta (15 minuts) i llarga durada (24 h), les quals 
conformaran el mapa de soroll. Aquest mapa defineix la incidència acústica de 
cadascun dels carrers del poble i ens serveix de base per fer una proposta de 
mapa de capacitat. També facilita la tasca per detectar els carrers més 
contaminats i aquells on s’està per sobre de la normativa (mapa 
d’incompliments). 
 
Així mateix, el mapa acústic ha servit com a referència per a posteriors 
actuacions en matèria de protecció contra el soroll, i permet disposar d’una 
zonificació acústica que s’adeqüi a la realitat del municipi. 
 
En aquest àmbit cal fer referència a la legislació vigent d’obligat compliment per 
les administracions competents. En primer terme, cal dir que la Unió Europea va 
establir en el Llibre verd de la lluita contra el soroll tot un seguit de recomanacions 
que posteriorment es va plasmar en la normativa comunitària; especialment, els 
principis de la regulació continguda en el projecte de directiva del Parlament 
Europeu sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. 
 
En resposta a les directrius procedents d’Europa, el Parlament de Catalunya va 
aprovar el 12 de juny de 2002 la Llei de protecció contra la contaminació acústica. 
Els trets més significatius d’aquesta llei són: la consideració de la contaminació 
acústica des del punt de vist de les immissions; la delimitació del territori en 
zones de sensibilitat acústica en funció d’uns objectius de qualitat; la regulació 
d’un règim específic per a les infraestructures de transport, amb l’establiment de 
zones de soroll per a garantir uns mínims de qualitat acústica en les noves 
construccions i amb l’establiment de tot un seguit de mesures per a minimitzar 
l’impacte acústic en les construccions existents afectades per sorolls i vibracions. 
 
Cal ressenyar que la Llei establia la divisió del territori en zones perquè els 
aspectes relatius al soroll siguin tinguts en compte a l’hora de planificar les 
activitats. D’altra banda, això permet configurar un mapa de capacitat acústica al 
qual poden tenir accés els ciutadans als efectes de conèixer els diferents nivells 
de protecció sonora del seu municipi. 
 
D’altra banda, cal tenir present la llei estatal 37/2003, de 17 de novembre, del 
soroll i el decret 1367, de 17 de novembre, que desenvolupa la llei en lo referent 
a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques, els quals 
van modificar en part els criteris bàsics per la categorització de les zones 
acústiques. Així, aquests canvis s’han incorporat en la normativa catalana 
mitjançant el decret 176/2009, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 



 

acústica, i se n’adapten els annexos, i amb el quan s’ha realitzat aquesta 
proposta de mapa de capacitat acústica. 
 
Es proposa al Ple de la corporació de prendre el següent 
 
ACORD 
 
PRIMER  
Aprovar el mapa de soroll i proposta de mapa de capacitat acústica de Caldes 
d’Estrac, elaborat per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Caldes d’Estrac 
 
SEGON 
Aquest document queda a disposició de tota aquella persona que el vulgui 
consultar. 
 
TERCER  
Donar trasllat del present acord a la Diputació de Barcelona. 
 
 
Tanmateix, el ple municipal, amb superior criteri, acordarà el que consideri més 
adient.  
 
A Caldes d’Estrac, el 12 de desembre de 2012”””””” 
 
Diu el Sr. González que el vot del Grup Municipal del PSC serà favorable al Mapa 
de Sorolls i Proposta de Mapa de Capacitat Acústica elaborat per la Diputació de 
Barcelona. 
Tot seguit es posa el punt a votació quedant aprovat per unanimitat. 
 
5.- RENOVACIÓ DEL CÀRREC DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT. 

 

1. “””””Per motius personals, la persona que tenia aquest càrrec va renunciar. 
 

2. És necessari procedir a la renovació del càrrec, d’acord al que preveuen els articles 4, 
5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny dels Jutges de Pau. 

 
3. Mitjançant publicació al BOPB de data 1 de juny de 2012 es va fer pública la 

convocatòria a la renovació del càrrec de Jutge de Pau titular. 
 

4. Durant el termini de 15 dies d’exposició al públic s’han presentat dos candidats 
aspirants a ocupar aquest càrrec. 

 
5. Han esta analitzats per la Comissió Informativa de Ple els currículums presentats, 

arribant per unanimitat a la conclusió que la persona més capacitada per la seva 
experiència i coneixements i de la idiosincràsia dels ciutadans i ciutadanes de Caldes 
d’Estrac és la senyora ANA Mª RODRÍGUEZ LÓPEZ. 

 
A l’empara d’allò que preveuen els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels 
Jutges de Pau. Article 101.1 de la Llei Orgànica del poder Judicial i de l’article 52 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya. 

 
Es proposa al Ple de la corporació que prengui el següent 
 



 

ACORD 
 
PRIMER  
Nomenar a la senyora ANA Mª RODRÍGUEZ LÓPEZ com a Jutgessa de Pau substitut del 
Jutjat de Pau de Caldes d’Estrac, pels motius abans esmentats. 
 
SEGON  
La Senyora Ana Mª Rodríguez López no està incursa en cap de les causes d’incapacitat que 
preveu l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. 
 
TERCER  
Donar trasllat del present acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secretari de 
Govern, perquè si té a bé, la Sala de Govern nomeni pel termini de quatre anys a la senyora 
ANA Mª RODRÍGUEZ LÓPEZ com a Jutge de Pau substitut de Caldes d’Estrac. 
 
QUART  
El present acord ha estat pres amb plena observança del quòrum exigit en l’article 101.2 de la 
Llei Orgànica del Poder Judicial en concordança amb l’article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de 
juny dels Jutges de Pau. 
 
No obstant el Ple amb el seu superior criteri decidirà allò que cregui més oportú. 
 

Caldes d’Estrac, 12 de desembre de 2012””””” 

Tot seguit es posa el punt a votació quedant aprovat per unanimitat. 

 

6.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST, BASES D’EXECUCIÓ, 

PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA I PRESSUPOSTOS DE LA EPEL CALDES XXI QUE 

HAURAN DE REGIR DURANT L’EXERCIC 2013. 

1. “””””””Ha estat elaborat al pressupost les bases d’execució, la plantilla 
pressupostària i el pressupost de l’EPEL que hauran de regir durant l’exercici 
2013. 
 

2. Aquesta tasca s’ha realitzat a l’empara d’allò que disposen els articles 21.1. f), 90 i 
112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les bases del Règim Local. 
Articles 162 a 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 

3. L’aprovació inicial és matèria del ple municipal. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació que prengui el següent 
 
ACORD 
 
PRIMER  
Aprovar inicialment el Pressupost General d’aquesta Corporació per l’exercici 2013, 
així també aprovar les Bases d’Execució i el pressupost de l’EPEL que forma part 
integral del Pressupost General. 
 
RESUM PER CAPÍTOLS D’INGRESSOS 
 

CAPÍTOLS D E N O M I N A C I Ó E U R O S 



 

 A) OPERACIONS CORRENTS 

 

 

I Impostos directes 1.831.000,00 

II Impostos indirectes 10.000,00 

III Taxes i altres ingressos 782.600,00 

IV Transferències corrents 677.400,00 

V Ingressos patrimonials 332.400,00 

 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 

 

 

VI Alienació d’inversions reals 0,00 

VII Transferències de capital 0,00 

VIII Actius financers 0,00 

IX Passius financers 0,00 

   

 TOTAL . . . . . 3.633.400,00 

 

RESUM PER CAPÍTOLS DE DESPESES  

CAPÍTOLS D E N O M I N A C I Ó E U R O S 

 A) OPERACIONS CORRENTS 

 

 

I Despeses de personal 1.606.900,00 

II Despeses en béns corrents i serveis 1.500.250,00 

III Despeses financeres 149.000,00 

IV Transferències 176.050,00 

 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 

 

 

VI Inversions reals 0,00 

VII Transferències de capital 0,00 

VIII Actius financers 0,00 



 

IX Passius financers 201.200,00 

   

 TOTAL . . . . . 3.633.400,00 

 

PRESSUPOST EPEL RESUM PER CAPÍTOLS INGRESSOS 

Pressupost d’ingressos Import 

Cap. III. Taxes i Altres ingressos 

Cap. VIII (aportacions rebudes al fons patrimonial 

2009-2010) 

205.325,00 

 

18.669,05 

Total ingressos 223.994,05 

 

PRESSUPOST EPEL RESUM PER CAPÍTOLS DESPESES 

Pressupost de despeses Import 

Cap. II Despeses en béns corrents i serveis 

Cap. VI Inversions Reals 

205.325,00 

18.669,05 

Total ingressos 223.994,05 

 

 

PRESSUPOST CONSOLIDAT AJUNTAMENT-EPEL 

Ingressos Ajuntament Caldes XXI Ajustos Consolidat 

Impostos directes 1.831.000,00   1.831.000,00 

Impostos indirectes 10.000,00   10.000,00 

Taxes i altres ingressos 782.600,00  

205.325,00 

 

  10.000,00   

 

977.925,00 

Transferències corrents 677.400,00   677.400,00 

Ingressos patrimonials 332.400,00   

  86.000,00   

 

246.000,00 

Alienació d’inversions reals 0,00   0,00 

Transferències de capital 0,00   0,00 

Actius financers 0,00  

0,00 

 

                     

0,00 

0,00 

Passius financers 0,00   0,00 

Total ingressos 2013 3.633.400,00 205.325,00 96.000,00 3.742.725,00 

 



 

Despeses Ajuntament Caldes XXI Ajustos Consolidat 

Despeses de personal 1.606.900,00   1.606.900,00 

Despeses de béns corrents i 
serveis 

1.500.250,00  

205.325,00 

 

  86.000,00   

 

1.619.575,00 

Despeses financeres 149.000,00   149.000,00 

Transferències 176.050,00     10.000,00 166.050,00 

Inversions reals 0,00  

0,00 

 

    

 

0,00 

Transferències de capital 0,00   0,00 

Actius financers 0,00   0,00 

Passius financers 201.200,00   201.200,00 

Total despeses 2013 3.633.400,00 205.325,05 96.000,00 3.742.725,00 

 

SEGON 
 Aprovar inicialment la plantilla pressupostària que comprèn tots els llocs de treball 
reservats a funcionaris, personal laboral i eventual segons el següent detall: 



 

PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE CALDES 

D’ESTRAC   -   EXERCICI  2013 

 

Denominació    

 Núm. 

Places 

Grup 

titulació 

Vacants 

FUNCIONARIS DE CARRERA    

1.1-Secretari/ària-Interventor/a 1 A1/A2 ------ 

 1.2 – Tècnic/a Administració General   

 1.3 – Tècnic/a Admnistració Especial  

1.4 - Tècnic Administració General  (RR.HH.) 

1 

1 

1 

A/1 

A1/A2 

A1 

------ 

Interí 

Interí 

 2. Escala d’administració especial    

2.1 Subescala Tècnica 

 

   

2.2 Subescala Serveis Especials    

2.2.1 Comeses especials    

Tècnic/a Activitats Lleure 1 A2 ----- 

Auxiliar Tècnic de Territori 1 C2 ----- 

2.2.2 POLICIA LOCAL    

Inspector de Policia 1 A2 ---- 

Caporal Policia Local 1 C2 ---- 

Agent de Policia 

Vigilants - Auxiliar de Policia                                                 

9 

2 

C2 

C2 

1 interí 

Interins 

    

2.2.3 PERSONAL D’OFICIS    

Encarregat/da brigada  1 C2 Interí 

Oficial Paleta 1 C2 ---- 

Operari/a Brigada  2 AP ---- 



 

Oficial 1ª   

Oficial 2ª  

2 

2 

C2 

AP 

Vacants 

Vacants 

-3. Escala d’Administració General 

3.1 – Administratius/ivas  

 

3 

 

C1 

 

vacants 

3.1 Subescala Auxiliar    

Auxiliar Administratiu/va   5 C2 1 vacant 

    

- PERSONAL LABORAL    

Denominació    

 Núm. 

places. 

Assimilat 

grup titulació 

Vacants 

Administratius/ivas 

Auxiliar Administratiu/va 

3 

2 

C1 

C2 

Vacants 

1 interí 

Psicòleg/oga 1 A1 interí 

Operari/a Neteja                       2 AP interí 

Bidell/a 1 

 

AP interí 

 

Treballador/a Social                 1 A2 ---- 

Educador/a Social              1 A2 interí 

Treballador/a Familiar                        1 C2 interí 

Ajudant Tècnic/a Emissora                    1 C2 excedència 

Operari/a Brigada      

Oficial  1ª  

Oficial 2na 

5 

1 

1 

AP 

C2 

C2 

4 interí (1vacant) 

Interí 

Interí 

Tècnic/a Mitjà/jana en Promoció Econòmica 

Tècnic/a Mitjà/ana de Joventut i Educació 

Auxiliar Activitats Lleure 1 C2  

 

1 

1 

1 

 

A2 

A2 

C2 

 

Interí 

Interí 

Interí 



 

PERSONAL EVENTUAL  AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC - 

- - 2013 

CÀRREC CONFIANÇA     

Denominació                                  Núm 

Places 

Grup 

titulació 

Vacants 

Coordinador Serveis Personals 

Coordinador Serveis Socials  

 

1 

1 

 

-------------- 

-------------- 

 

Interí 

Interí 

 

PERSONAL TEMPORAL  AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC  2013  

PERSONAL FUNCIONARI    

Denominació Núm. 

places 

Grup 

titulació 

 

Auxiliar Administrativa Biblioteca 

Agents Policia interins  

1 

2 

C2 

C2 

Reforç Biblio 

Reforç Estiu 

 

PERSONAL LABORAL     

Denominació Núm. 

places 

Grup 

titulació 

 

Tècnic Turisme  1 A2 Reforç estiu 

 

TERCER:  
Exposar al públic el present acord durant el termini de quinze dies, termini durant el 
qual les persones interessades podran realitzar al·legacions o suggeriments. En el 
supòsit de que es plantegin al·legacions, al present acord restarà elevat a definitiu 
sense necessitat de prendre cap altre acord. 
 
No obstant això, el Ple de la corporació amb el seu superior criteri acordarà allò que 
cregui més oportú. 
 
A Caldes d’Estrac, el 12 de desembre de 2012”””””” 

Diu el Sr. Alcalde que el pressupost que es presenta és un pressupost de caràcter restrictiu. 

Les partides que augmenten significativament són les de recollida de residus, serveis socials, 

salut, educació i esports. 

No preveuen fer inversions, en cas de que vegin l’oportunitat les aniran incorporant. 



 

El Sr. González recorda que el concurs de recollida d’escombraries, neteja viària i neteja de 

platges està anul·lat, aquesta circumstància es recull en el pressupost o no? 

Diu el Sr. Alcalde que el que han fet és incorporar els diversos aspectes d’aquesta qüestió que 

estaven repartides en diverses partides i ho han aglutinat en una de sola. 

Diu el Sr. González que s’haurà d’esperar a veure què passa amb això. 

Diu el Sr. Alcalde que en cas de que arribin ingressos no contemplats aquests es podran destinar 

a amortitzacions anticipades.  

Diu el Sr. González que el Grup Municipal del PSC es va oferir per a treballar el pressupost 

conjuntament amb l’Equip de Govern, però desgraciadament no han estat convidats. 

El vot del Grup Municipal del PSC serà en contra i no tant sols per l’anterior raó, sinó per d’altres. 

Una cosa tant important com és el pressupost per a l’exercici 2013, es vol aprovar en un Ple 

Extraordinari al mig de les festes nadalenques, i sense tenir la suficient informació, no creu que 

aquestes siguin les millors formes. 

Des d’un altre punt de vista afirma que en el pressupost per a l’exercici 2013 que presenta l’Equip 

de Govern falta sacrifici polític, s’han d’eliminar els càrrecs de confiança. 

Recorda que l’Ajuntament de Caldes d’Estrac està immers en un Ple de Sanejament i això 

dificulta fer inversions. 

Anuncia que el Grup Municipal del PSC presentarà al·legacions al pressupost i esperen que 

siguin ateses. 

En el pressupost es pot veure un canvi en els ingressos, passant dels ingressos per la concessió 

d’aigua termal als ingressos que puguin generar les plaques. Amb això no surten de cap manera 

els números. 

A partir de l’exercici 2015 l’Ajuntament haurà de tornar més de 200.000€ pels crèdits demanats, 

aquesta circumstància els té molt espantats. 

En definitiva, són pressupostos poc rigorosos, poc previsors amb les despeses de futur i mancats 

d’il·lusió. 

 Diu el Sr. Alcalde que van fer públiques les condicions del contracte de neteja, sense entrar en 

detalls i van veure que no les podien assumir. 

Recorda que cada any per aquestes dates és quan s’aprova el pressupost. 

Pel que fa als càrrecs de confiança diu que quant torni a governar el PSC si ho creuen convenient 

els elimini, però creu que ara són molt necessaris. 

Diu que el deute per impagaments és molt alt, suficient per liquidar els préstecs de tresoreria. 

Pensa que amb aquestes xifres l’exercici 2013 tindrà superàvit. 

Pel que fa a la documentació diu el Sr. Alcalde que el Grup Municipal del PSC té a la seva 

disposició tota la informació, també existeix la Comissió Informativa on es pot debatre la qüestió. 

Creu que manca col·laboració per part del Grup Municipal del PSC. 



 

Diu el Sr. González que s’han limitat a posar de manifest un seguit d’obligacions que tindrà 

l’Ajuntament en un futur immediat. Insisteix en que els hi ha faltat informació. 

Creuen que el pressupost per a l’exercici 2013 és un pressupost precari, on es gestiona la 

misèria. 

Pensen que si els veïns i veïnes del poble estan fent sacrificis, el més normal és que a nivell 

polític també se’n facin. 

Dels incobrats ja es veurà què es cobrarà de veritat. 

Diu que els papers i els números ho aguanten tot però al final sortirà tot. 

El Sr. Alcalde està d’acord amb això, al final es veurà tot. 

Tot seguit es posa el punt a votació quedant aprovat per 6 vots a favor del Grup Municipal de 

CiU i 3 en contra del Grup Municipal del PSC. 

 

7.- PUNT D’URGÈNCIA. CONTRACTE NETEJA 

“””””APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CLÀSULES ECONOMICO 

ADMINISTRATIVES I JURÍDIQUES REGULADORES DEL PROCEDIMENT 

PER A L’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, 

TRAMITACIÓ URGENT I REGULACIÓ HARMONITZADA DEL CONTRACTE 

DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ 

ADMINISTRATIVA, RELATIU AL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA 

I TRANSPORT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS, NETEJA DE PLATGES DE 

CALDES D’ESTRAC 

 
 

1. L’Ajuntament de Caldes d’Estrac va procedir en el seu moment a aprovar 
el PLEC DE CLÀSULES ECONOMICO ADMINISTRATIVES, 
JURÍDIQUES I TÈCNIQUES REGULADORES DEL PROCEDIMENT 
PER A L’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, 
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL 
SERVEI PÚBLIC, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, 
RELATIU AL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I TRANSPORT 
DE RESIDUS SÒLIDS URBANS, NETEJA DE PLATGES I 
MANTENIMENT DE CALDES D’ESTRAC 

 
2. Durant el període d’exposició al públic cap societat mercantil va fer cap 

al·legació al respecte. 
 

3. Un cop avaluades les diferents ofertes d’empresa CESPA es va mostrar 
disconforme amb el resultat i al davant de l’Òrgan administratiu de 
Recursos Contractuals de Catalunya, que en la part dispositiva de la seva 
resolució diu que estima el recurs especial en matèria de contractació 
interposat per l’empresa CESPA contra l’acord d’adjudicació del 
contracte. 



 

 
4. Contra aquesta resolució cap la interposició de recurs Contenciós 

Administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. 
 

5. Donada la necessitat i urgència en l’adjudicació del contracte l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac ha desestimat la possibilitat de plantejar un 
contenciós, tot i estar en desacord amb la resolució de l’Òrgan 
Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya. 
 

6. Per aquesta raó s’han modificat els plecs de clàusules ECONOMICO 
ADMINISTRATIVES I JURÍDIQUES REGULADORES DEL 
PROCEDIMENT PER A L’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ URGENT, I REGULACIÓ 
HARMONITZADA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI 
PÚBLIC, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, RELATIU AL 
SERVEI DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I TRANSPORT DE 
RESIDUS SÒLIDS URBANS, NETEJA DE PLATGES DE CALDES 
D’ESTRAC, adaptant-lo a la resolució de l’òrgan abans esmentat. 
 

7. A l’empara d’allò que preveu la següent normativa aplicable: 
 

-RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 
-Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques (en 
el que no contradigui la llei). 
-Decret 179/1993, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals (en endavant ROAS). 
-Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
-Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal i el seu reglament desenvolupador. 
-DL 2/2003, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal de 
Règim local de Catalunya. 
-Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
-RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local. 
-la normativa sobre Seguretat i Salut en el Treball, bàsicament recollida en la Llei 
3/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i en disposicions 
mínimes de seguretat i salut. 
-Resta de normes de dret administratiu, i supletòriament, de dret privat aplicables 
en el seu cas. 
-Ordenança municipal de policia i bon govern, i les que es puguin aprovar durant 
la vigència del contracte. 
-DL 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels Residus. 
 
Per tot això, el qui subscriu proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents: 
 



 

ACORDS 
 
PRIMER 
Aprovar inicialment el 
PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO ADMINISTRATIVES I JURÍDIQUES 
REGULADORES DEL PROCEDIMENT PER A L’ADJUDICACIÓ 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ URGENT, I 
REGULACIÓ HARMONITZADA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI 
PÚBLIC, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, RELATIU AL 
SERVEI DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS 
SÒLIDS URBANS, NETEJA DE PLATGES DE CALDES D’ESTRAC. 
 
SEGON 
Els plecs de clàusules es publicaran al BOPB, DOGC i DOUE per un termini de 
10 dies hàbils per tal que les persones interessades puguin fer les al·legacions 
que creguin oportunes, passat aquest termini sense que s’hagin produït 
al·legacions als plecs de clàusules (tècniques, administratives) s’entendran 
aprovats definitivament. 
 
TERCER 
Paral·lelament s’inicia un termini de 47 dies perquè les empreses interessades 
puguin aportar les seves proposicions. En el ben entès que aquest termini 
quedarà interromput si es plantegen al·legacions als plecs de clàusules. Els 
plecs restaran exposats a la pàgina web de l’Ajuntament, garantint així l’accés 
electrònic 
 
QUART 
Donar trasllat del present acord al BOPB i DOGC i DOUE per la seva publicació. 
 
Tanmateix, el ple municipal, amb superior criteri, acordarà el que consideri més 
adient.  
 
A Caldes d’Estrac, el 27 de desembre de 2012””””” 
 
El Sr. González pregunta què farà l’Equip de Govern amb les al·legacions 
presentades per les empreses. 
Diu el Sr. Alcalde que si arriben les al·legacions les estudiaran. 

Tot seguit es posa el punt a votació quedant aprovat per 6 vots a favor del Grup 

Municipal de CiU i 3 en contra del Grup Municipal del PSC. 

8.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA CATALANA. 

“””””Atès que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa 

(LOMCE), elaborat pel Ministeri d’Educació i presentat el 4 de desembre als consellers 

autonòmics per part del ministre d’Educació, José Ignacio Wert, atempta greument 

contra el model d’immersió lingüística a Catalunya. 

 
Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a 
l’assignatura de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i que la 



 

Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 declarava que ambdues llengües havien 
de ser objecte d’ensenyament, sent el català el centre de gravetat del sistema educatiu 
a Catalunya.  
 
Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del País en 
matèria d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya, garanteix un 
model educatiu que dóna bons resultats acadèmics,en assolir els alumnes els nivells 
adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal 
com acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades.  
 
Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït de 
manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la 
igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada. 
 
Per tot això, el qui subscriu proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER 
Manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de Millora de la 
Qualitat Educativa (LOMCE)que vol aprovar el Ministeri d’Educació. 
 
SEGON 
Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament en la 
defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles actuacions 
que porti a terme per a defensar el català i el model lingüístic de la nostra escola.  
 
TERCER 
Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), que està 
en plena consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se separen els infants per raó de 
llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement del català i del castellà. 
 
QUART 
Donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a 
la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes. 
 
Tanmateix, el ple municipal, amb superior criteri, acordarà el que consideri més adient.  
 
A Caldes d’Estrac, el 12 de desembre de 2012”””” 
 
Diu la Sra. Massísimo que el govern de l’Estat Central està intentant espanyolitzar a 
Catalunya. Un atac com aquest feia temps que l’esperaven. 
Diu que el Grup Municipal del PSC està totalment d’acord amb aquesta Moció. 
Diu el Sr. Alcalde que la Moció va contra les imposicions de qualsevol mena. 
Tant la nostra llengua com la nostra cultura no es poden atacar, són patrimoni dels 
catalans i s’han de defensar. 
Tot seguit es posa la Moció a votació quedant aprovada per unanimitat. 
 
Quan son les 21:10h el Sr. Alcalde aixeca la sessió. 
 
 

 
 



 

 

 

 

 
 
 


