
Ajuntament de Dénia Ayuntamiento de Dénia

Informació pública de la proposta de declaració de zona 
acústicament saturada (ZAS) al carrer Loreto. [2016/10724]

Información pública de la propuesta de declaración de 
zona acústicamente saturada (ZAS) en la calle Loreto. 
[2016/10724]

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data 29 de desembre 
de 2016, va adoptar, entre altres, l’acord següent:

«Vist l’informe acústic emés, en data 19 de setembre de 2016, per 
la mercantil Silens Servicios y Tecnología Acústica, SL, en el qual ana-
litza els resultats acústics obtinguts en el carrer de Loreto d’aquesta 
ciutat, per a valorar la possible declaració de zona acústicament saturada 
(ZAS) en la zona.

Vistos els informes emesos pel tècnic superior de Medi ambient i 
la cap del Departament de Medi Ambient, en data 4 i 29 de novembre 
de 2016, respectivament, sobre el compliment de les condicions legals 
exigides per a la formulació d’una proposta de declaració de zona acús-
ticament saturada (ZAS) en el carrer de Loreto d’aquesta ciutat i la 
necessitat d’adoptar mesures cautelars, durant la tramitació del proce-
diment, i, mesures correctores, tendents a frenar i reduir la problemàtica 
existent en la zona.

Sobre la base d’aquests informes, els quals consten en l’expedient 
administratiu, s’acorda:

Primer. Aprovar la proposta de declaració de zona acústicament 
saturada (ZAS), sense perjudici de futures ampliacions, del sector de la 
ciutat que es detalla a continuació: carrer de Loreto, des de la plaça de 
la Constitució fins al carrer dels Desemparats.

Segon. Aprovar la delimitació física de la zona objecte de la decla-
ració de zona acústicament saturada que s’indica en el plànol adjunt de 
l’annex I.

Tercer. Disposar l’adopció immediata de les mesures cautelars indi-
cades en l’annex II, durant la tramitació d’aquest procediment, l’alça-
ment de les quals es produirà amb la declaració de zona acústicament 
saturada.

Quart. Aprovar el Pla de mesures correctores que s’adjunta a aques-
ta proposta (annex III) en el qual es contemplen mesures concretes per a 
frenar i reduir la problemàtica existent en la zona. En aquest pla s’inclo-
uen mesures per a impedir la concessió de noves llicències per a locals 
potencialment conflictius, limitacions horàries, mesures d’autocontrol 
de nivells acústics, major presència i control policial, així com mesures 
de prevenció encaminades a conscienciar els ciutadans, entre altres.

Cinqué. Crear una comissió de seguiment sobre el compliment del 
Pla de mesures correctores, la qual estarà integrada pels responsables, 
tant polítics com administratius, en matèria de medi ambient i canvi 
climàtic, urbanisme i seguretat ciutadana.

Aquesta comissió de seguiment haurà de reunir-se, almenys, cada 
dos mesos, i s’obrirà una vegada a l’any a la participació dels veïns i 
dels titulars de les activitats afectades.

Sisé. Obrir un període d’informació pública durant un termini de 30 
dies, a fi que qualsevol persona física o jurídica puga examinar el proce-
diment o la part d’aquest que s’acorde, i es donarà audiència a les orga-
nitzacions o associacions que representen col·lectius o interessos socials 
que puguen veure’s afectats per la declaració, i, mitjançant notificació 
individualitzada, a les associacions veïnals o entitats que les agrupen.»

Cosa que es fa pública per a coneixement general i entrada en vigor 
l’endemà d’aquesta publicació en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana.

Durant l’esmentat termini d’informació pública, les persones inte-
ressades podran examinar els documents integrants de l’expedient, per-
sonant-se en el Departament de Medi Ambient de Dénia, en la Ronda 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 29 de 
diciembre de 2016, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

«Visto el informe acústico emitido, en fecha 19 de septiembre de 
2016, por la mercantil Silens Servicios y Tecnología Acústica, SL, en 
el que analizan los resultados acústicos obtenidos en la calle Loreto de 
esta ciudad, para valorar la posible declaración de zona acústicamente 
saturada (ZAS) en la zona.

Vistos los informes emitidos por el técnico superior de Medio 
Ambiente y la jefa del Departamento de Medio Ambiente, en fechas 4 
y 29 de noviembre de 2016, respectivamente, sobre el cumplimiento de 
las condiciones legales exigidas para la formulación de una propuesta de 
declaración de zona acústicamente saturada (ZAS) en la calle de Loreto 
de esta ciudad y la necesidad de adoptar medidas cautelares, durante 
la tramitación del procedimiento, y, medidas correctoras, tendentes a 
frenar y reducir la problemática existente en la zona.

En base a dichos informes, los cuales constan en el expediente 
administrativo, se acuerda:

Primero. Aprobar la propuesta de declaración de zona acústicamente 
saturada (ZAS), sin perjuicio de futuras ampliaciones, del sector de la 
ciudad que a continuación se detalla: calle de Loreto, desde la plaza de 
la Constitución hasta la calle dels Desamparats.

Segundo. Aprobar la delimitación física de la zona objeto de la 
declaración de zona acústicamente saturada que se indica en el plano 
adjunto del anexo I.

Tercero. Adoptar la adopción inmediata de las medidas cautelares 
indicadas en el anexo II, durante la tramitación del presente procedi-
miento, cuyo levantamiento se producirá con la declaración de zona 
acústicamente saturada.

Cuarto. Aprobar el Plan de medidas correctoras que se adjunta a esta 
propuesta (anexo III) en el que se contemplan medidas concretas para 
frenar y reducir la problemática existente en la zona. En dicho plan se 
incluyen medidas para impedir la concesión de nuevas licencias para 
locales potencialmente conflictivos, limitaciones horarias, medidas de 
autocontrol de niveles acústicos, mayor presencia y control policial, así 
como medidas de prevención encaminadas a concienciar a los ciudada-
nos, entre otros.

Quinto. Crear una comisión de seguimiento sobre el cumplimiento 
del Plan de medidas correctoras, la cual estará integrada por los res-
ponsables, tanto políticos como administrativos, en materia de medio 
ambiente y cambio climático, urbanismo y seguridad ciudadana.

Dicha comisión de seguimiento deberá reunirse, al menos, cada dos 
meses y se abrirá una vez al año a la participación de los vecinos y de 
los titulares de las actividades afectadas.

Sexto. Abrir un periodo de información pública por plazo de 30 
días, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el 
procedimiento o la parte del mismo que se acuerde, dando audiencia a 
las organizaciones o asociaciones que representen colectivos o intere-
ses sociales que puedan verse afectados por la declaración, y, mediante 
notificación individualizada, a las asociaciones vecinales o entidades 
que las agrupe.»

Lo que se hace público para general conocimiento y entrada en 
vigor al día siguiente de esta publicación en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana.

Durante el mencionado plazo de información público, los interesa-
dos podrán examinar los documentos integrantes del expediente, perso-
nándose en el Departamento de Medio Ambiente de Dénia, en la Ronda 



de las Murallas, número 42, en horario de oficina (de lunes a viernes 
de 09.00 a 14.00 h), o bien a través de la web municipal y presentar las 
alegaciones que estimen oportunas. 

Dénia, 30 de diciembre de 2016.– El alcalde: Vicent Grimalt Boro-
nat.

de les Muralles, número 42, en horari d’oficina (de dilluns a divendres, 
de 09.00 a 14.00 h), o bé a través de la web municipal i presentar les 
al·legacions que estimen oportunes.

Dénia, 30 de desembre de 2016.– L’alcalde: Vicent Grimalt Boro-
nat.
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ANNEX I 
DELIMITACIÓ FÍSICA DE LA ZONA DE DECLARACIÓ DE CONT AMINACIÓ ACÚSTICA 

SATURADA (ZAS) 
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ANNEX II 

PLA DE MESURES CAUTELARS 

 

1. Suspensió de llicències. 

Suspensió temporal de la concessió de noves llicències d'establiments inclosos en els 
epígrafs: 2.6. Activitats recreatives i d'atzar; 2.7. Activitats d'oci i entreteniment i 2.8. 
Activitats hostaleres i de restauració, del Catàleg d'espectacles públics, activitats 
recreatives i establiments públics, de l'Annex de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de 
la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.  

Queden fora d'aquesta suspensió aquelles activitats que hagen presentat el 
corresponent instrument d'Intervenció Administrativa, bé mitjançant Declaració 
Responsable, bé mitjançant sol·licitud de llicència d'obertura, amb anterioritat a 
l'aprovació de la Proposta de Declaració de Zona Acústicament Saturada (ZAS). 

De la mateixa manera, aquelles activitats que es troben en funcionament no podran 
modificar l'abast de la seua llicència si això pot suposar una major contaminació 
acústica.  

No es veuran alterades les modificacions que se sol·liciten sobre el canvi de titularitat 
i/o arrendament de l'establiment, espectacle o activitat. 

Així mateix, queden suspeses les llicències d'ocupació de via pública per a taules i 
terrasses que no estiguen autoritzades amb anterioritat a l'aprovació de la Proposta de 
Declaració de Zona Acústicament Saturada (ZAS). 

 

Vigència de la Mesura Cautelar:  Fins a l'aprovació de la Declaració de Zona 
Acústicament Saturada. 
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ANNEX III 

PLA DE MESURES CORRECTORES 

 

1. Suspensión de licencias .  

Suspensió temporal de la concessió de noves llicències d'establiments inclosos en els 
epígrafs: 2.6. Activitats recreatives i d'atzar; 2.7. Activitats d'oci i entreteniment i 2.8. 
Activitats hostaleres i de restauració, del Catàleg d'espectacles públics, activitats 
recreatives i establiments públics, Annex de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la 
Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.  

Queden fora d'aquesta suspensió aquelles activitats que hagen presentat el 
corresponent instrument d'Intervenció Administrativa, bé mitjançant Declaració 
Responsable, bé mitjançant sol·licitud de llicència d'obertura, amb anterioritat a 
l'aprovació de la Proposta de Declaració de Zona Acústicament Saturada (ZAS). 

De la mateixa manera, aquelles activitats que es troben en funcionament no podran 
modificar l'abast de la seua llicència si això pot suposar una major contaminació 
acústica.  

No es veuran alterades les modificacions que se sol·liciten sobre el canvi de titularitat 
i/o arrendament de l'establiment, espectacle o activitat. 

Així mateix, queden suspeses les llicències d'ocupació de via pública per a taules i 
terrasses que no estiguen autoritzades amb anterioritat a l'aprovació de la Proposta de 
Declaració de Zona Acústicament Saturada (ZAS). 

2. Limitació horària per als establiments subjectes  a la Llei 14/2010. 

L'horari de tancament de les activitats situades en la zona objecte de declaració, 
englobades en els grups B, J i L, serà l'indicat en l'Ordre que cada any publica l'òrgan 
competent de l'Administració Autonòmica en matèria d'espectacles, i no podrà ampliar-
se l'horari genèric dels divendres, dissabtes i vespres de festius per als citats grups 
d'activitats incloses en el tram proposat del Carrer Loreto, des del 15 de juny fins al 31 
de setembre de cada anualitat; a excepció de les festes locals o patronals que sí que 
arreplegarà l'ampliació prevista d'1 hora més. 

3. Presència policial. 

Durant els caps de setmana, en els períodes anuals de màxima afluència de públic 
que així s'establisquen, s'intensificarà la vigilància policial i control efectiu per part de la 
Policia Local del compliment de l'horari de tancament dels establiments. 

4. Control policial. 

La Policia Local vigilarà que l'horari de les terrasses amb taules i cadires siga des de 
les 8 del matí fins a la 1.30 h de la matinada. 

Així mateix, s'incrementarà la vigilància pel que fa al compliment íntegre de la 
Normativa Reguladora d'Ocupació de la Via Pública. 

5. Autocontrol Acústic. 

Revisió de les llicències municipals en instruments d'intervenció administrativa de les 
activitats i instal·lacions de l'àmbit territorial, amb l'objectiu de fer complir els 
condicionants establits per a la reducció progressiva dels nivells de recepció sonora i 
aconseguir els objectius de qualitat sonora establits per a aquesta. 

A més, hauran de controlar-se els nivells d'emissió sonora dels camions i maquinària 
vinculada a les activitats de recollida de residus i neteja viària. 



6. Actuació dels Serveis Municipals de neteja i rec ollida de residus. 

Els serveis municipals de neteja viària no realitzaran les seues tasques abans de les 7 
hores del matí, si és amb una agranadora mecànica, i no abans de les 7.30 hores, si 
és amb la fregadora, i, pel que fa a la recollida de deixalles, no es realitzarà abans de 
les 6 hores del matí. 

7. Prevenció de la contaminació mitjançant conscien ciació ciutadana. 

Es faran campanyes de conscienciació amb el següent contingut: 

� Inserció de cartellera en els espais publicitaris instal·lats en els accessos al carrer 
Loreto des de la plaça de la Constitució fins a l'avinguda de València. 

� Creació de díptics sobre conscienciació ciutadana, en matèria de sorolls, amb 
repartiment a tots els establiments públics. 

� Col·locació de 3 semàfors indicadors acústics acoblats als fanals. 

� Establir un programa anual de sensibilització i conscienciació per als empleats del 
servei municipal de neteja i recollida de deixalles i, especialment, per als titulars 
de les activitats instal·lades en el carrer Loreto. 

 

Vigència de les Mesures Correctores:  En atenció a l'article 31 de la Llei 7/2002, les 
mesures adoptades es mantindran en vigor mentre no quede acreditada la recuperació 
dels nivells superats mitjançant un informe tècnic, o bé es resolga el cessament de la 
declaració de Zona Acústicament Saturada pel Ple de l'Ajuntament de Dénia. 




