Exp. Núm.2017/1185
06.30 Activitats
230.Llicència d'espectacles públics i activitats recreatives extraordinaries

BAN
Fermí Santamaria Molero, alcalde de l’Ajuntament de Llagostera,

FAIG SABER

Considerant les festes amb ball i música que es realitzen durant l’estiu al parc de la Torre i al
parc de l’Estació.
Atès que la immissió sonora és possible que superi els valors límits fixats per la normativa.
Atesa la singularitat de les activitats que es duen a terme i la impossibilitat de reduir el soroll
produït mitjançant mesures correctores.
Atès el que disposa l’article 21.3 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica:
Les ordenances poden tenir en compte les singularitats pròpies del municipi, com ara les
activitats festives i culturals, i les que tenen un interès social, sempre que tinguin un cert
arrelament.
Atès el que disposa l’article 38.3 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
Atès el que disposa l’article 9.1 de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions:
Suspensió dels objectius de qualitat acústica
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.
Per aquests motius, es suspenen els objectius de qualitat acústica de manera excepcional, els
dies que es realitzen les festes d’estiu amb ball i música al parc de la Torre i al parc de
l’Estació, en tot el terme municipal, fins les 2 de la matinada.
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Cosa que es fa pública pel coneixement general.
L’alcalde,

Fermí Santamaria Molero
Llagostera, a la data de la signatura electrónica
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