ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

Arnau Llinàs Quintana, Batle Pedani de Palmanyola

FAIG SABER
El nostre territori ha estat sempre un exemple de bona convivència i de respecte mutu.
Amb l'arribada de la temporada d'estiu la població creix i amb aquest creixement també
augmenten els nivells de soroll que tant pertorben l'ànim i de vegades el somni plàcid i
reposat que el quefer quotidià de tots nosaltres necessita.
Quan es viu en comunitat, s'han d'extremar les precaucions per evitar molèsties als
nostres conveïns i en conseqüència es fa imprescindible agafar el dret al descans d'uns,
amb el dret de divertir d'altres, tenint molt present que en cas de conflicte, l'ELM de
Palmanyola defensarà prioritàriament els drets d'aquells, enfront dels d'aquests.
S'enumeren en aquest Ban, i que serveixin com exemple, algunes de les situacions que,
per reiterades, s'hauran de tenir una especial observança a partir d'aquest Ban i que
tindran puntual reflex del seu règim sancionador per incompliment de l'Ordenança
Municipal sobre Prevenció de la CONTAMINACIÓ ACÚSTICA (PROTECCIÓ CONTRA
SOROLLS I VIBRACIONS) de l’Ajuntament de Bunyola - BOIB núm. 152 de data 28.10.2008.
 Renous i molèsties produïts en habitatges o a la via pública, especialment a partir
de les 24:00 h produïts per festes, música, aldarulls, ràdios o converses amb fort
volum, crits, vibracions i qualsevol altre tipus de guirigall.
 Excés de soroll o vibració provocat per automòbils, motocicletes, botzines o
megafonia a qualsevol hora.
 Els produïts per tallagespes o similars, perforadores, polidores o qualsevol motor
que per la seva estridència pogués produir incomoditats per contaminació
acústica als veïns en les hores destinades al descans i molt especialment en les
primeres hores de dissabtes, diumenges i festius.
 Els causats per animals de companyia que, especialment en la nit, romanen sota
el control i responsabilitat dels seus amos.
Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents
de l’autoritat.
La qual cosa es comunica per al seu general coneixement i compliment
Palmanyola, a 11 d'Agost de 2020

Arnau Llinàs Quintana
Batle Pedani
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