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BAN
LA IL·LMA. SRA. Dª. MERCEDES GALÍ ALFONSO, ALCALDESSA DE L'AJUNTAMENT
D'ALMASSORA
FAIG SABER:
Arribat el període estival, davant de l’afluència massiva de ciutadans a les costes i zones litorals,
s’estableix:
PRIMER: Que de dilluns a divendres entre les 20 hores de la vesprada i les 8 hores del matí i els
dissabtes, diumenges i festius, entre les 0 hores i les 24 hores i des del dia 7 de juliol fins al 31
d’agost, no es podran realitzar activitats de construcció o reforma d’immobles en la zona del
passeig marítim ni per la zona residencial de la platja ni en els camins Om-Blanch, Ben-Afeli i de la
Mar de la dita zona.
L’autorització de la maquinària en l’edificació s’ajustarà als nivells d’emissió sonora continguts en el
Reial Decret 212/2.002, de 22 de febrer, del Ministeri de la Presidència, que regula les emissions
sonores en l’entorn degudes a determinades màquines a l’aire lliure. No s’autoritza l’ocupació de
maquinària el nivell de pressió sonora del qual supere 90 dB(A), mesurats a cinc metres de
distància. Així mateix s’hauran d’adoptar les mesures oportunes perquè el soroll que es produïsca
no supere el límit de recepció per a la zona residencial establit en 55 dB (A) e n la Llei 7/2002 de
Protecció contra la Contaminació Acústica, de 3 de desembre.
Queda exceptuada d'aquesta limitació la realització d'obres que per raons de seguretat siguin
inajornables.
SEGON: Que els vehicles els pes màxim dels quals autoritzat excedisca de 15 tones, no podran
circular en el període comprés entre el 7 de juliol i el 31 d’agost, en cap de les seues franges
horàries, pels següents llocs.
- En tota la zona residencial de la platja.
- Passeig Marítim.
- Camins Om-Blanch, Catalans, Ben-Afeli i del Mar.
Queda exceptuada d'aquesta limitació els vehicles procedents de les obres d’anellat de la xarxa
elèctrica de la platja Almassora, que es regiran per l'autorització atorgada per l'Alcaldia.
TERCER: Des del 7 de juliol fins al 31 d'agost no s'autoritzaran ni realitzaran obres que suposen
corts o alteracions dels camins i/o vials públics de la platja, excepte justificació expressa de l'obra
per a garantir la seguretat o que no tinguen incidència cap en el tràfic rodat.
El que es fa públic per a general coneixement i compliment.
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Almassora, a 7 de julio de 2022
L'alcaldessa

07/07/2022

Mercedes Gali Alfonso

