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MEMÒRIA GENERAL 

 i II DEL TÍTOL 4 DE 

 

 

 

E

2015 (BOPB de 14 de maig de 2015), les quals es refereixen als requisits que han de complir els 

 

mb una memòria 

general, o exposició de motius que expressi, com a mínim: 

a) La 

persegueixen.  

b)  

c)  

d) La relació motivada de les pe

 

 

Aspectes que tot seguit es desenvolupen.  

 

a) 

persegueixen.  

El projecte normatiu de modificació de 

, de 25 de febrer de 2011 

que motiven alhora la seva necessitat i adequació: 

- 

i a la municipal en elaboració, a la que és fa referència al següent epígraf.  

- la normativa autonòmica vigent en matèria de contaminació acústica, a 

la que és fa referència al següent epígraf.  

- Adaptar- -EN ISO. 

- Incorporar nous conceptes i les seves definicions, o inclús incloure conceptes ja definits en el 
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- A la vegada, homogeneïtzar conceptes i el seu ús, dotant al text de coherència interna i 

externa, és a dir, amb la normativa autonòmica. 

- als canvis tecnològics i metrològics.  

- Adaptar la regulació a les noves realitats acústiques sorgides a la ciutat i a la prevenció del 

conflicte social.  

- Corregir les deficiències o desajustos 

seva aprovació. 

 

 que, de conformitat amb la 

à la 

modificació dels mapes estratègics de soroll de l'Annex II.3 del Títol IV sobre contaminació acústica 

de l'Ordenança de Medi Ambient de Barcelona i dels Annexos II.1, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10, 

II.11, II.14, II.15, II.16 del mateix Títol. 

 

I i II objecte del projecte de modificació, conforma, en el si del títol 2 i 4, 

respectivament, municipal de Medi Ambient. Aquesta ordenança municipal és doncs, el 

seu marc normatiu primer.  

Dit això, el projecte normatiu inherent al títol 2 i  en tant que dedicat a la protecció de 

contaminació acústica, respectivament, 

marc normatiu extens  i 

aquelles normes que la modifiquen i que convé esmentar expressament quan afecten les disposicions 

 

 

  

1. Normativa estatal: 

- Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera. 

- Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.  

-  

- Reial decret 100/2011, de 28 de gener, 

p

seva aplicació. 



 
 
Medi Ambient i Serveis Urbans  Ecologia Urbana 
Gerència Adjunta 

 
 

 
-220, 3a planta 

08012 - Barcelona 
93.2914037/93.2914118 
qualitatambiental@bcn.cat 
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ 

 

3 

 

 

2. Normativa autonòmica:  

- Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric. 

- LIei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 

- Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983. 

Modificat per:  

 Decret 139/2018, de 3 de juliol (deroga rld srticles del 45 al 50 i els annexos 1 i 2) 

- 

 

  

3. Normativa local:  

- Normes urbanístiques del Pla General Metropolità. 

- Ordenan

Barcelona, de 30 de març de 2001 (OMAIIAA). Aquesta ordenança està en tràmit de 

modificació. 

- públic de 

Barcelona, de 23 de desembre de 2005. 

- Ordenança de Medi Ambient de Barcelona, de 25 de febrer de 2011 (OMA).  

 

 En relació amb el Títol 4 de contaminació acústica 

 

1. Normativa estatal: 

- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll. 

- Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desplega la Llei 37/2003, de 17 de 

 

- 

novembre, del soroll, pel que fa a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions 

acústiques. 
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2. Normativa autonòmica:  

- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

Modificada per:  

 Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 

públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi 

ambient (article 146). 

- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 

recreatives. 

- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 

- 

mapes de capacitat acústica. 

Modificat per: 

- Decret 

28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos. 

- .Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. 

- 

28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos. 

Modificat per:  

 Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient. 

- 

activitats recreatives. 

  

3. Normativa local:  

- Normes urbanístiques del Pla General Metropolità. 

- 

Barcelona, de 30 de març de 2001 (OMAIA). Aquesta ordenança està en tràmit de 

modificació.  

- Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública de 

). 
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- 

Barcelona, de 23 de desembre de 2005. 

- 

1998. 

- Ordenança de Medi Ambient de Barcelona, de 25 de febrer de 2011 (OMA).  

- Ordenança de terrasses, de 20 de desembre de 2013 (OT) 

 

b)  

L'article 144.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència 

compartida (amb els ens locals) en matèria de medi ambient i la competència per a l'establiment de 

diverses classes de contaminació d'aquest, la declaració de zones d'atmosfera contaminada i 

l'establiment d'altres instruments de control de la contaminació, amb independència de l'administració 

.1.h). 

I i 

relatiu lada al seu Títol 2 i a la contaminació 

acústica regulada al seu títol 4, està reconeguda en les normes generals i en les sectorials a les que 

tot seguit es fa referència.  

(protecció del 

medi ambient) es reconeix, garanteix i regula per 

juliol de 2006, als articles 84, 86 i 89; a la Carta Municipal de Barcelona aprovada per la Llei 22/1998, 

de 30 de desembre, als articles 26, 42.3 i 4, i 103; i a la 

Bases de Règim Local . 

 prové, de forma 

específica, per la normativa estatal i autonòmica sectorial en relació amb la normativa general 

esmentada. estatal 

atmosfèric, 

la 
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ambiental en relació amb els projectes d'obres i en tota classe d'activitats que es facin en el terme 

municipal. Pel que fa a la e Barcelona per regular la protecció contra la 

contaminació acústica, aquesta li ve donada, de forma específica, per la normativa estatal i 

autonòmica sectorial en relació amb la normativa general esmentada. Així, la Llei estatal 37/2003, de 

17 de novembre, del soroll (articles 4.4 i 6) en relació amb els articles 25.2.b) i 26 de la LBRL, faculta 

contra la contaminació acústica qu

la legislació sectorial de la Comunitat autònoma. 

Al respecte, la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica encomanar 

ordenances reguladores de la contaminació per sorolls i 

vibracions, en el marc del que regula aquesta Llei i la normativa que la desenvolupa (articles 21 i 14).

untament de 

caràcter sectorial

dels establiments de concurrència pública o ctivitats.

c)

Les modificacions previstes són de caire genèric i no afecten de forma específica a cap persona o 

entitat interessada.

Barcelona, 5 de maig del 2022

Aránzazu Millás Nicuesa

i Gestió Ambiental




