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En relación coa protección fronte á contaminación acústica, emítese o seguinte

INFORME-PROPOSTA

A contaminación acústica é, sen dúbida, un importante problema medioambiental ao que se 
enfronta a sociedade actual. O ruído pode definirse como o son molesto, que pode chegar a ser 
nocivo para a saúde das persoas.

Segundo o artigo 25 da Lei  de  Bases  de Réxime Local  (Lei  7/1985)  é  competencia  propia  
municipal a protección contra a contaminación acústica. En consecuencia, tanto a normativa 
estatal como autonómica outórganlle á Administración Local un papel fundamental nesta área, 
instando  aos  Concellos  á  aprobación  de  ordenanzas  nesta  materia,  ou  á  adaptación  das 
existentes (artigo 6 da Lei  37/2003, do 17 de novembro,  do Ruído e artigo 9 do DECRETO 
106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia).

A día de hoxe non se conta no Concello de Ribadeo con ordenanza específica de ruído. Compre  
destacar que na Ordenanza de Protección Medio Ambiental do Concello de Ribadeo, no seu 
artigo 1, indícase que a contaminación acústica non é obxecto desta ordenanza, ao contar con 
ordenanza específica, a  cal,  como se indicou, nunca se chegou a aprobar. Pese a isto,  esta  
ordenanza de medio ambiente dedica o seu último artigo, o 80, ás licencias de apertura e 
funcionamento das actividades produtoras de ruído.

Dentro dos emisores acústicos habituais en calquera municipio, débense salientar os bares e 
pubs pola súa sensibilidade, pola dificultade que entraña compaxinar o tempo de ocio duns 
veciños co descanso doutros, destacando a importancia que o sector hostaleiro ten no noso 
municipio  e  pretendendo sempre que esta  actividade se  desenvolva  dentro  dos requisitos  
establecidos para a mesma.

Sendo  conscientes  da  necesidade  de  aprobar  unha  ordenanza  específica  de  ruído  para  o 
Concello  de  Ribadeo,  mentres  tanto  non  ocorre,  considérase  de  urxente  necesidade 
contemplar dentro da Ordenanza de Protección Medio Ambiental do Concello de Ribadeo a 
regulación das emisións acústicas dos locais de ocio como bares e pubs, para o cal se buscou 
unha  redacción  tomada  doutros  Concellos  galegos  á  hora  de  contemplar  esta  situación,  a 

 



 

introducir no artigo 80 desta ordenanza vixente. O que se busca é poder conciliar o tempo de 
ocio e descanso dos nosos veciños, que non resulten incompatibles un co outro, cumprindo 
sempre cos límites establecidos pola normativa estatal e autonómica en canto a emisións e 
inmisións acústicas derivadas dos establecementos hostaleiros como bares e pubs.

Aproveitando esta modificación do artigo 80 da Ordenanza de Protección Medio Ambiental do 
Concello de Ribadeo, compre adaptar o mesmo ao actual réxime de control municipal sobre o 
exercicio de actividades, pois a actual redacción data do ano 2006.

En  base ao  anteriormente  exposto,  a  redacción  do  artigo 80  da  Ordenanza  de  Protección 
Medio Ambiental do Concello de Ribadeo quedaría da seguinte maneira:

“Artigo 80.

1.- As licencias de apertura, comunicacións previas e funcionamento das actividades 
produtoras de ruídos quedarán sen efecto nos seguintes supostos:

a1).-  Unha  vez  transcorridos  seis  meses  desde  a  concesión  de  autorización  de 
funcionamento sen que se iniciara o exercicio da actividade.

a2).-  Unha vez  transcorridos  seis  meses dende a presentación da comunicación 
previa sen que se iniciara o exercicio da actividade.

b).- Unha vez transcorridos seis meses desde a retirada temporal da licenza e/ou 
declaración  de  ineficacia  da  comunicación  previa  cando  non  se  abrise  ao  público  nas 
condicións regulamentarias.

c).- Cando transcorridos seis meses desde que se fixese o requirimento por parte do 
Concello para a acometida de obras de adaptación do local, estas non se fixesen, ou cando 
o titular se dea de baixa en calquera dos impostos municipais ou autonómicos relacionados 
coa actividade ou se dea de baixa en servizos de calquera natureza indispensables para o 
exercicio da actividade.

d).-Cando o establecemento estivese máis de seis meses pechado ao público sen 
causa xustificada da que teña coñecemento a Administración.

2.- A revogación da licenza procederá nas infraccións moi graves.
3.-  Mentres  tanto  non  se  desenvolva  unha  ordenanza  específica  de  ruído,  con 

carácter  xeral,  nos  establecementos  dos  Grupos  I  a  V  permítese  a  amenización  ou 
ambientación musical  por  medios técnicos  ou con voz e  música en directo,  con ou sen 
amplificación.  Non se poderán superar,  en ningún caso, os  niveis  máximos de inmisión, 
emisión  e  recepción  previstos  no  Anexo  do  Decreto  106/2015,  do  9  de  xullo,  sobre 
contaminación acústica de Galicia.

Para estes efectos enténdese por amenización musical a realización en directo de 
actuacións musicais ou músicovocais; e por ambientación musical a propagación ou difusión 
de música a partir  dun sinal  recibido por  calquera medio de transmisión ou reproducida 
desde calquera clase de gravación diferente das actuacións ao vivo.

No caso de que se desenvolvan concertos en directo en establecementos habilitados 
para a prestación dese servizo como complementario doutra actividade principal, o aforo ou 
cabida  do  establecemento  continuará  sendo  o  correspondente  á  actividade  principal. 
Considérase actividade principal a que conste no título habilitante do establecemento, a que 
é definitoria da súa categoría ou a que se desenvolva habitualmente.”

 



 

Polo exposto, formúlase a seguinte

PROPOSTA

Para  que  sexa  modificado  o  artigo  80  da  Ordenanza  de  Protección  Medio  Ambiental  do 
Concello de Ribadeo segundo a redacción anteriormente indicada e en base ás xustificacións 
expostas na presente proposta.

En Ribadeo, a data de sinatura electrónica.                                       
Visto e prace.

O Técnico de Medio Ambiente, O Alcalde,

Jaime Pérez Fernández Fernando Suárez Barcia

(DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE Á MARXE)
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