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Núm. 7185
AJUNTAMENT DE LES PLANES D’HOSTOLES
Anunci d’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora d’aparells simuladors de detonacions d’arma de foc (petadores)
Aprovada definitivament l’ordenança reguladora d’aparells simuladors de detonacions d’arma de foc (petadores), es procedeix a la
publicació del seu text íntegre.

Article 1.– Objecte
Aquesta ordenança s’estableix per tal de regular la instal·lació dels
aparells simuladors de detonacions d’arma de foc anomenats «petadores», en el marc de la legislació vigent sobre medi ambient i de
protecció de la salut, en l’àmbit geogràfic del terme municipal de les
Planes d’Hostoles.
Article 2- Regulació.
Aquesta regulació específica s’aplica sens perjudici de les altres actuacions municipals, les matèries connexes de les quals, però, harmonitzen amb aquesta.
Article 3 – Fonament i Naturalesa
Aquesta ordenança s’aplicarà a l’empara 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 i del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
Article 4 – Definició. Emissió i immissió
La contaminació produïda pel soroll que produeix l’artefacte simulador de detonacions es denomina “emissió” a la sortida dels focus i
“immissió” al lloc dels seus efectes o centres receptors.
S’entén per immissió en l’ambient exterior la contaminació produïda pel soroll i les vibracions provinents d’un o diversos focus emissors situats en el medi exterior del centre receptor.
Article 5 – Zona de sensibilitat acústica
Es considera zona de sensibilitat acústica, aquella del territori que
presenta una afectació acusada per l’emissió dels sorolls produïts
pels simuladors de detonacions.
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Article 6 – Zona de protecció
La zona de protecció de les emissions produïdes pels simuladors de
detonacions serà de 400m. de radi del límit del nucli urbà.
Article 7 - Règim de control
Per a poder instal·lar un artefacte simulador de detonacions, popularment anomenats «petadores», caldrà sol·licitar-ho a l’Ajuntament
qui, si s’escau, n’atorgarà l’oportuna autorització administrativa.
Article 8 – Registre
L’Ajuntament procedirà a habilitar un registre d’artefactes simuladors de detonacions, popularment anomenats «petadores», en el
que hi tindran l’obligació de constar-hi tots els artefactes d’aquestes
característiques que hi hagi instal·lades en el terme municipal de les
Planes d’Hostoles.
Article 9 - Acció pública
Per a l’exigència del compliment de les determinacions d’aquesta
Ordenança davant l’Administració municipal estan legitimats tots
els veïns i residents en el municipi.
Article 10 – Atribucions de l’ajuntament
Correspon a l’ajuntament exercir el control del compliment d’aquesta Ordenança, exigir l’adopció de mesures correctores necessàries,
assenyalar limitacions, realitzar totes aquelles inspeccions que siguin necessàries i aplicar les sancions corresponents en cas d’incompliment.
Article 11 – Infraccions i Sancions
En tot allò relatiu a la potestat sancionadora, s’estarà a allò que estableix l’article 110 i següents del Capítol VI del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Article 12 – Règim sancionador
L’incompliment del que estableix aquesta ordenança, donarà lloc a
un expedient sancionador i comportarà la imposició d’una multa
de 150 €, d’acord amb allò que estableix l’article 237.3 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.
Disposició final
Aquesta Ordenança reguladora, que consta de 12 articles i una disposició final, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació
en el Butlletí Oficial de la Província. El seu període de vigència es
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mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.
Atès que, després de la publicació d’Edicte en el BOP de Girona
núm. 88 de data 8 de maig de 2013, durant el període de 30 dies
hàbils, no s’ha presentat cap al·legació ni reclamació, l’esmentada
modificació ha quedat aprovada definitivament d’acord amb el que
disposa l’article 49.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local en relació amb l’article 178.1.c) 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.
Les Planes d’Hostoles, 13 de juny de 2013
Eduard Llorà i Cullet
Alcalde
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