Anunci
Aprovació Plans Acústics Zonals de la Plaça Muralla Liberal i de la
Plaça Tetuan de Castelló de la Plana. Expt. 42286/2017

El Ple de l'Ajuntament de Castelló, en data 27 de setembre de 2018, ha adoptat
el següent acord:
“1.- Modificar el Pla Acústic Municipal aprovat mitjançant acord de l'Ajuntament
en Ple el 22 de desembre de 2008, com a conseqüència de la delimitació dels Plans
Acústics Zonals en Plaça Muralla Liberal i Plaça Tetuán de Castelló de la Plana.
2.- Aprovar definitivament els Plans Acústics Zonals en Plaça Muralla Liberal i
Plaça Tetuan de Castelló de la Plana, en l'àmbit i mesures correctores següents:
ÀMBIT PLA ACÚSTIC ZONAL PLAÇA MURALLA LIBERAL
• Carrer Rafalafena, números parells del 4-10 i números imparells del 5-15,
inclosos xamfrans.
• Carrer Madrid, números parells del 4-8 i números imparells del 3-7, inclosos
xamfrans.
• Plaça Muralla Liberal.
ÀMBIT PLA ACÚSTIC ZONAL PLAÇA TETUAN
• Plaça Tetuan, números 5-24; 32-38; 41
• Calle Saragossa, número 1
MESURES CORRECTORES
A) Suspensió de concessió de noves terrasses.
S'admetran els Canvis de Titularitat de les Terrasses, així com la renovació
de les existents.
B) Limitació horària de les terrasses fins a les 24:00 h, les nits dels
divendres, dissabtes i diumenges, festius i vespres de festius, reduint-se a
les 23:00 per a la resta de la setmana.
C) Reducció del nombre de taules autoritzades en un 20%.
D) Modificació de la configuració de les terrasses en les places a estudiar,
que permeta una major distància d'aquests focus de soroll respecte als
habitatges. S'elaboraran plànols amb les noves configuracions per part
d'aquest Excm. Ajuntament en el termini de 3 mesos des de l'aprovació de
les mesures. La ubicació de taules i cadires s'adequarà en el termini de 10
dies des que l'Ajuntament requerisca al titular de la llicència.
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E) Intensificació de la presència policial dels agents locals (nits del
divendres al dissabte i del dissabte al diumenge).
F) Realització de campanyes de conscienciació. Repartiment de fullets
informatius de mesures contra el soroll, per part dels titulars de les
activitats, durant el seu horari d'obertura.
G) Instal·lació de plaques on s'incorporaran missatges, paraules, imatges o
símbols que conduïsquen a una millora en la convivència i una reducció de
les molèsties.
H) Realització de reunions periòdiques amb els titulars de les activitats i
Associacions vinculades a l'activitat empresarial, incorporant quan siga
necessari Associacions de veïns afectats . En les reunions es considerarà,
entre altres aspectes, el funcionament regular de les instal·lacions en via
pública.
I) Supervisió i control acústic de totes les activitats situades en l'àmbit
d'aplicació d'aquest Programa d'Actuació, revisions de les auditories
acústiques i dels limitadors acústics.
3.- Inadmetre l'escrit de Dª Corina Viorica Pavez Pop de data 27 de juny de 2018
(Registre d'Entrada nº 46871) en ser extemporani, no formular petició concreta ni
revestir caràcter d'al·legació.
4.- Publicar l'acord d'aprovació dels Plans Acústics Zonals en Plaça Muralla
Liberal i Plaça Tetuan de Castelló de la Plana, en el Butlletí Oficial de la Província de
Castelló i el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per a general coneixement i
entrada en vigor.

6.- Donar trasllat en el termini d'un mes a la Direcció General del Canvi Climàtic i
Qualitat Ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural, del document de síntesi que contindrà com a mínim els
croquis del Mapa Acústic i el resum de mesures adoptades en el Programa d'Actuació,
a l'efecte de donar difusió pública.”
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa es pot interposar recurs
potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant l'òrgan que ho ha dictat (art. 52
de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificat per
la Llei 11/1999 i 112, 123, 124 i concordants de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques), o,
alternativament, recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciósadministratiu de Castelló de la Plana, en el termini de dos mesos (art. 52 de la Llei
7/1985, i en els articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la
Jurisdicció Contenciós-Administrativa). En tots dos casos, el termini es computarà des
de l'endemà a aquell en què s'efectue la publicació del present anunci.
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5.- Comunicar aquest acord als serveis municipals afectats i a la Direcció
General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
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S'ha incorporat a la web municipal de l'Ajuntament de Castelló de la Plana,
document de síntesi que comprèn els croquis del Mapa Acústic i el resum de mesures
adoptades en el Programa d'Actuació, en compliment del que es disposa en l'article
15-8 del Decret 104/2006, de 14 de juliol, del Consell, de planificació i gestió en
matèria de contaminació acústica.

En Castelló de la Plana
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