ESPAI AGENDA LOCAL 21 – PARTICIPACIÓ CIUTADANA I SOSTENIBILITAT
ORDENANCES AMBIENTALS – ORDENANÇA MUNICIPAL DE RENOUS
Des del Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Ciutadella volem
aprofitar aquest espai de comunicació per donar a conèixer als ciutadans/es i
visitants les ordenances ambientals que estan en vigor en el nostre municipi.
Aquesta és una acció inclosa en el nou Pla d’Acció Ambiental Municipal de
l’Agenda Local 21 de l’Ajuntament de Ciutadella i, per tant, una idea sorgida
dels propis ciutadans i d’interès col·lectiu.
En aquesta ocasió volem recordar quines són les normes bàsiques de
l’ordenança de renous i vibracions.
Els límits màxims permesos en el medi exterior, sense tenir en compte les
pertorbacions produïdes pel trànsit rodat de vehicles, són els següents:
De 8 a 22 h

De 22 a 8 h

Zones sanitàries

45 dB

35 dB

Zones industrials i de magatzems

65 dB

55 dB

Zones comercials i d’oci

65 dB

55 dB

Zones d’habitatges i edificis

55 dB

45 dB

Igualment l’ordenança també determina quins són els nivells màxims en el
medi interior, és a dir, els màxims que no s’han de sobrepassar com a
conseqüència de les fonts sonores exteriors a dins els edificis. S’estableixen
diferències segons els tipus d’edifici i les estances.
Un altre nivell sonor que es regula és el dels vehicles a motor, que estableix
diferents valors segons la tipologia del vehicle. Per exemple, el límit per

ciclomotors de cilindrada inferior a 50 cm3, el màxim permès és de 80 dB, per
les motocicletes de més de 175 cm3 és de 82 dB, i per vehicles de quatre
rodes amb un màxim de nou seients, el màxim permès és de 77 dB.
Pel que fa animals domèstics, es prohibeix des de les 22 fins les 7 hores deixar
en els patis, terrasses, galeries i balcons, aus i animals que, amb els seus
sons, crits o cants, molestin el descans dels veïns. També s’han d’aplicar
límits a cantar, cridar, instruments musicals i aparells domèstics.
Els treballs en via pública, obres públiques i edificacions han de sol·licitar
autorització a l’ajuntament quan per la seva naturalesa superen els límits
fixats. Per treballs en maquinària pesada, els horaris habituals, que podran
ser modificats per l’Ajuntament si és el cas, seran: de 8 a 13 h i de 15 a 18h
(excepte maig, juny, setembre i octubre que serà només de 8 a 13h) i queden
prohibits els mesos de juliol i agost. Per a treballs de construcció menys
sorollosos l’horari habitual serà de 8 a 13 h i de 15 a 18h.
Per acabar, explicar que l’ordenança fixa sancions que poden anar de 3.600 a
30.000 € per infraccions molt greus, de 1.200 a 3.600 € per infraccions greus i
de 120 a 1.200 € per lleus.
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CIUTADELLA SIGUI UN POBLE TRANQUIL I ON ES GARANTEIXI EL DESCANS DELS
VEÏNS
VOS ESPEREM ALS TALLERS D’AGENDA LOCAL 21, HI SEREU BENVINGUTS!

