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ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMB IENT CONTRA L’EMISSIÓ DE SOROLLS I 
VIBRACIONS.- 
 

TITOL I 
 

DISPOSICIONS GENERALS 
 

CAPITOL I.- NATURALESA I OBJECTIUS DE L’ORDENANÇA. 
 
Article 1.- 
 
L’objectiu d’aquesta ordenança és regular, dins de l’àmbit de les competències municipals, les activitats i usos 
susceptibles de produir sorolls sense perjudici de l'aplicació de la normativa vigent sobre activitats molestes, per tal 
d'intentar reduir al màxim la contaminació acústica. 
 
Article 2.- 
 
Aquesta ordenança serà d’obligatori compliment a totes les instal.lacions, actes, aparells, establiments, edificis, 
vehicles i en general, a qualsevol dispositiu o activitat susceptible de general soroll que puguin pertorbar la salut o 
benestar dels ciutadans. 
 
Les instal.lacions anomenades hauran de tramitar la preceptiva llicència d’activitat. 
 
Article 3.- 
 
L’anterior àmbit d’aplicació definit a l’article 2, ho serà als usos i activitats compresos dins del casc urbà definits al Pla 
General l’Ordenació Urbana del Municipi; podent-se fixar altres nivells sonors màxims en zones lúdiques específiques 
aïllades que no pertorbin la qualitat o benestar dels ciutadans i estiguin completament allunyades d’edificacions i no 
pertorbin a cap centre social. 
 
CAPITOL II.- DEFINICIONS I UNITATS. 
 
Article 4.- 
 
S’entén com a nivell sonor exterior, als efectes d’aquesta Ordenança Municipal, el mesurat al medi extern, bé sigui 
produit per una activitat a l’aire lliure o bé per una de tancada i transmesa per les obertures o l’estructura d’un edifici. 
 
Article 5.- 
 
Nivell sonor interior és el mesurat dins de l’edifici receptor del soroll provocat per una activitat veïna, restant-se al 
màxim el soroll de fons. 
 
Article 6.- 
 
Als efectes d’aplicació d’aquesta Ordenança, si no es diu res o si no hi ha qualsevol resolució al respecte o especial: 
com és el cas de les obres, l’horari aplicable serà el següent: 
 
a) Horari d’hivern.- De les 08,00 hores a les 22,00 hores. 
 
b) Horari d’estiu.- De les 10,00 hores a les 24,00 hores. 
 
Article 7.- 
 
Els nivells sonors s’expressaran en Db (A), decibel ponderats, d’acord amb la xarxa de ponderació normalitzada (norma 
UNE 23.314/75). 
 
Article 8.- 
 
Cap font sonora de les regulades en aquesta ordenança podrà transmetre al medi ambient exterior sorolls que 
sobrepassin els nivells màxim establerts en aquesta ordenança, o les que s’estableixin per l’Alcaldia Presidència 
mitjançant modificació d’aquesta Ordenança Ban. 
 
Article 9.- 
 
No podran celebrar-se en cap local comercial qualsevol tipus de sessions de ball, ni espectacles públics, ni audicions 
musicals que signifiquin la intervenció d’una persona, llevat dels casos expressament autoritzats esporàdicament, amb 
estricte compliment de les ordenances municipals, excepte els autoritzats expressament com a Activitat Classificada a 
la seva llicència d’obertura. 
 



Article 10.- 
 
Els hotels poden celebrar sessions de ball, interiors i exteriors, segons s’especifiqui cada temporada per l’Alcaldia-
Presidència, només per als seus hostatges, prohibint-se la realització de qualsevol tipus de publicitat a l’efecte i amb 
estricte compliment d’aquesta ordenança, podent-se revocar per incompliment aquesta autorització en els termes que 
s’estableixin. 
 
L’horari d’aquestes sessions no podrà exercir en cap cas a les 0,30 hores. 
 
Article 11.- 
 
Resta prohibida la instal.lació de qualsevol tipus d’altaveu o aparell musical a l’exterior o terrassa dels locals 
comercials, excepte el que es disposa a l’article 10 d’aquesta ordenança. 
 

TITOL II 
 

ACTIVITATS MUSICALS  
 

CAPITOL I.- DEFINICIÓ. 
 
Article 12.- 
 
1.- Es considera activitat musical la que s’exerceix a un local comercial que té com a objecte i activitat principal 
l’emissió de música amb qualsevol tipus d’aparell per distreure els seus clients. 
 
2.- Es considera activitat amb música ambiental als locals comercials, que com a complement de la seva activitat 
tinguin un equip de música de baixa potència i que no superin en cap moment una música ambiental superior a 55 Db 
(A). 
 
Quan s’observi mitjançant denúncies que el titular de l’activitat transformi el funcionament de la seva activitat i superi 
els decibelis anomenats, el local en qüestió haurà de tramitar llicència d’activitat musical i estar subjecte a la normativa 
d’aquesta ordenança. 
 
Article 13.- 
 
Totes les activitats susceptibles de produir molèsties per sorolls hauran d’exercir la seva activitat amb portes i finestres 
tancades, si no es disposa el contrari. 
 
CAPITOL II.- CRITERIS DE FUNCIONAMENT. 
 
Article 14.- 
 
Els nivells màxims permesos són els establerts amb caràcter general als annexos I i II. 
 
Article 15.- 
 
Els titulars d’activitats musicals estaran obligats a l’adopció de mesures d’aïllament i agençament necessaris, per tal 
d’evitar que el nivell de soroll de fons existent en ells pertorbi el seu adequat desenvolupament i ocasioni molèsties als 
assistents. 
 
 
CAPITOL III.- LIMITADORS MUSICALS.- 
 
Article 16.- 
 
 
1.- Els locals comercials que disposin de qualsevol tipus d’aparell musical hauran de disposar obligatòriament d’un 
limitador sonor, el qual haurà d’ajustar-se als següents paràmetres: 
 
a) Estar homologats com a limitadors de senyal, destinats a ser instal.lats abans de la tapa de potència en una cadena 
de sonorització. 
 
b) Que sigui impossible la seva desconnexió per part de l’usuari. 
 
c) Que els connectors interiors siguin totalment inaccessibles 
 
d) Ajust de nivell màxim amb un sol botó, màxim dos. 
  
e) Impossibilitat d’anul.lació per part de l’usuari. 
 



f) Possibilitat d’anul.lació per part dels agents de l’autoritat o tècnic de l’Ajuntament. 
 
g) Precintable i/o ajustable per organismes oficials. 
 
h) Impossibilitat d’accés i/o manipulació de l’interior per part de l’usuari. 
 
i) Inviolabilitat total del sistema. 
 
j) Programació horària, dia, nit i aturament. 
 
k) Registrar i emmagatzemar el període de funcionament, sorolls de l’activitat en qüestió, registrant: data i hora d’inici i 
data i hora de finalització, amb els seus corresponents nivells d’emissió de sorolls. 
 
l) Registrar i emmagatzemar els períodes de funcionament de la font sonora a fí de poder controlar la seva correcta 
actuació. 
 
m) Conservar l’informació de tots els apartats anteriors durant un temps determinat per permetre una inspecció a 
posteriori. 
 
n) Disposar d’un sistema que permeti als Serveis Tècnics Municipals i als agents de la Policia Local, recuperar 
l’informació emmagatzemada i traslladar-la als sistemes informàtics del servei de la Policia Local, per a la seva 
posterior annàlisi i avaluació. 
 
o) Així mateix haurà de disposar d’un dispositiu de protecció contra possibles manipulacions, mitjançant clau 
electrònica o clau d’accés. 
 
 
2.- El Tècnic instal.lador de l’aparell haurà de fer entrega d’un certificat, amb diagrama de connexió, detallant els 
elements d’instal.lació amb marca i model, descripció de l’equip musical, potència acústica i gamma de freqüència, 
ubicació i número d’altaveus. 
 
Article 17.- 
 
1.- La manipulació, alteració i en el cas de detectar-se que els equips musicals dels locals emetin nivells superiors als 
especificats en la limitació establerta pels Serveis Tècnics Municipals, els agents de la Policia Local prèvia comprovació 
de les anomalies, podran com a mesura cautelar procedir al precinte immediat dels equips i a la prohibició de la 
música. 
 
2.- Aquestes mesures cautelars hauran de ser ratificades per l’Alcaldia en un termini de 5 dies. 
 
 

TITOL III 
 

VEHICLES A MOTOR 
 

Article 18.- 
 
Qualsevol vehicle de tracció mecànica haurà de ºtenir en bones condicions de funcionament el motor, la transmissió, 
carrosseria i d’altres elements del mateix, susceptible de produir sorolls i vibracions, especialment el dispositiu 
silenciador dels gasos d’escapament, amb la finalitat que els nivells sonors emesos pel vehicle en circular amb el motor 
en marxa no excedeixin dels límits reglamentaris. 
 
Es prohibirà la circulació de vehicles que sobrepassin 10 Db. als nivells màxims establerts a l’article 17. 
 
Article 19.- 
 
Els nivells màxims admissibles emesos pels vehicles de motor, així com els sistemes de control i inspecció emprats 
pels tècnics municipals, s’atendran a les especificacions establertes en els Reglaments núm. 41 i 51, annexes als 
Acords de Ginebra de 20 de març de 1958 i legislació que els desenvolupi, així com les Directrius del Consell 
70/757/CEE i 78/1015/CEE.  (Vegeu capítols 4 i 7). 
 
Els esmentats nivells màxims seran els següents: 
 
- Vehicles de més de 4 Tm...................................... 91 Db. 
- Vehicles amb un pes màxim de 4 Tm.................... 90 Db. 
- Ciclomotors de cilindrada inferior a 50 cc.............. 92 Db. 
- Ciclomotors de cilindrada superior a 50 cc............ 95 Db. 
 
Article 20.-  
 



El propietari del vehicle de motor serà el responsable que els nivells establerts en l’article anterior no siguin 
ultrapassats, sigui quin sigui l’origen del soroll. 
Article 21.- 
 
Queda prohibida la producció de sorolls innecessaris per conducció violenta o indeguda o acceleracions excessives. 
 
Article 22.- 
 
Queda prohibit accionar alarmes i clàxons si no és per un perill imminent. 
 
S’exceptuen d’aquesta prohibició els vehicles d’urgència degudament autoritzats. En horari nocturn, les sirenes 
s’empraran només quan sigui estrictament necessari, i mai de forma indiscriminada o a menys de dos-cents metres 
d’un centre sanitari. (Aquesta distància estarà en funció de la ubicació dels Centres Hospitalaris de la població i, per 
tant de la seva viabilitat). 
 
Article 23.- 
 
El propietari a qui li sigui lliurada una citació per acudir a les dependències de la Policia Local, haurà de presentar-s’hi 
amb el vehicle en un termini de quinze dies. 
 
Article 24.- 
 
Si els nivells obtinguts en les mesures de l’article anterior fossin superiors als admissibles, el propietari disposarà de 
quinze dies més, com a màxim, per tal de reparar les deficiències. Si transcorregut aquest període no s’hagués 
presentat a la revisió preceptiva, o els nivells fossin superiors als admissibles, serà considerat com una infracció 
d’acord amb la tipificació del títol X. 
 

TITOL IV 
 

TREBALLS A LA VIA PÚBLICA  
 

Article 25.- 
 
1.- Resten prohibides les realitzacions d’obres en horari nocturn, públiques o privades que ultrapassin els nivells als 
annexos I i II. 
 
L’Ajuntament pot establir anualment en quadre d’horaris i d’especificacions, per realitzar obres, que haurà d’acomplir-
se, segons s’especifiqui, per la qual cosa no es podrà produir cap tipus de sorolls a les obres quan no tinguin 
autorització per treballar. 
 
2.- Es podran autoritzar expressament per l’Autoritat Municipal, indicant-se els nivells màxims a utilitzar, aquelles obres 
de caràcter urgent o les que sigui inviable executar-les en horari diurn. 
 
Article 26.- 
 
1.- Les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de caixes, contenidors d’obres, materials de 
construcció i objectes similars a la via pública es faran sempre en horari diurn quan s’efectuin prop de zones habitades. 
Els serveis que necessàriament s’hagin de dur a terme en horari nocturn gaudiran de l’oportuna autorització municipal. 
 
2.- Els vehicles de recollida d’escombraries i de neteja viària disposaran els dispositius i procediments adequats per 
reduir al mínim els sorolls propis de l’activitat. 
 

TITOL V 
 

MAQUINÀRIA I INSTAL.LACIONS  
 

Article 27.- 
 
En començar la vigència d’aquest Reglament no es permetrà l’establiment de màquinària i instal.lacions auxiliars que 
originin als edificis continguts o pròxims nivells o vibracions superiors als límits de l’annex I, II i III, d’aquesta 
Ordenança. 
 
Article 28.- 
 
No es podran instal.lar màquines o sistemes de màquines dotats d’elements mòbils que pertanyin a qualsevol 
instal.lació industrial sobre parets, forjats i d’altres elements estructurals d’una edificació sense estar dotats dels 
corresponents elements d’amortiment i correcció dels seus efectes d’emissió de sorolls i vibracions, si no es que 
l’allunyament de les vivendes respecte del focus de les emissions impedeixi que en les mateixes es superin els màxims 
nivells que s’indiquen als annexes I, II i III, d’aquesta Ordenança. 
 



Article 29.- 
 
Les instal.lacions a terra dels elements citats a l’article anterior s’efectuarà amb la interposició d’elements antivibratoris 
adequats, justificant-se la seva idoneïtat mitjançant els corresponents càlculs que s’acompanyaran al projecte 
d’instal.lació que obligatòriament ha de presentar-se a l’administració municipal a l’expedient d’activitat. 
 
Article 30.- 
 
Els aparells elevadors, les instal.lacions de condicionament d’aire i les seves torres de refrigeració, la distribució i 
evaquació d’aigües, la transformació d’energia elèctrica i d’altres serveis de l’edifici seran instal.lats amb les 
precaucions d’ubicació i aïllament que garanteixin un nivell de transmissió de vibracions o de pressió sonora no 
superior als límits màxims fixats als annexes I, II i III de la present Ordenança. 
 
Particularment la cambra de calderes i sales de maquinària que es projectin en entrar en vigor aquesta ordenança, no 
podran afrontar amb paràmetres horitzontals i verticals amb zones d’ús (vivenda dintre d’un mateix edifici). 
 
En cas d’impossibilitat física el local de contenció haurà de trobar-se aïllat íntegrament fins arrivar a aconseguir a la 
vivenda confrontant un nivell mínim de 70 Db. aïllament. 
 
Es prohibeix fer sonar, llevat de causes justificades, qualsevol tipus de sistemes d’avís, alarma i senyalització 
d’emergència. 
 
En cap cas, la durada del so podrà excedir de tres minuts. 
 
Els interessats en instal.lar aquests aparells, l’hauran de comunicar a la Policia Local, indicant núms. de telèfon de 
contactes i les dades del titular, per tenir un registre d’aparell i poder realitzar un control dels mateixos. 
 
Article 31.- 
 
1.- Els conductors per on circulen fluïds en règim forçat disposaran de dispositius antivibratoris de subjecció. 
 
2.- La connexió d’equips per al desplaçament de fluïds com és el cas d’instal.lacions de ventilació, climatització, aire 
comprimit i conductes i canonades es realitzarà mitjançant dispositius elàstics als primers trams tubulars i conductes i si 
és necessari, la totalitat de la xarxa es soportarà mitjançant elements necessaris per tal d’evitar la transmissió de 
sorolls, vibracions, cops d’aire o cavitacions a través de l’estructura de l’edifici. 
 
3.- Si es travessen les parets, les conduccions tubulars i conductes ho faran sense fixar-se directament a la paret i amb 
un muntatge elàstic de provada eficàcia. 
 
Article 32.- 
 
Els equips de les instal.lacions d’aire condicionat, ventilació, refrigeració amb ventiladors, extractors, unitats 
condensadores i evaporadores, compressors, bombes, torres de refrigeració i d’altres similars no originaran en cap cas, 
als edificis propis, contingus o pròxims nivells de pressió sonora o vibracions superiors als límits establerts en els 
annexes I, II i III. 
 

TITOL VI 
 

CONSTRUCCIONS 
 

Article 33.- 
 
1.- És d’aplicació la norma bàxica de l’edificació NBE-CA-81 per als usos següents: 
 
- Residencial privat, com habitatges i apartaments. 
- Residencial públic, com hotels o asils. 
- Administratiu i oficines, públic o privat. 
- Sanitaris. 
- Docents. 
 
Així, l’aïllament és de 45 Db (A), per a separacions entre propietaris i 55 Db (A) per als locals que ubiquen els equips 
comunitaris. 
 
2.- És d’aplicació l’Ordre d’11 de maig de 1983 (DOGC núm. 336 de 10 de juny de 1983), que regula les condicions 
higiènic-sanitàries de centres per a infants de menys de 6 anys. 
 
3.- L’aïllament acústic mínim exigible a qualsevol altre tipus d’edifici és de 50 Db (A), per activitats diurnes, i 55 Db (A) 
si han de funcionar durant la nit. 
 



4.- En qualsevol cas, els elements constructius i d’insonorització hauran de tenir la capacitat suficient per tal de que no 
ultrapassin els nivells indicats als annexes I i II d’aquesta Ordenança, tant pel que fa al cos principal del recinte com a 
preus auxiliars (ventilació, xemeneies, tubs, transformador...) 
 

TITOL VII 
 

COMPORTAMENT DELS CIUTADANS  
 

CAPITOL I.- ALS HABITATGES: 
 
Article 34.- 
 
1.- Qualsevol activitat que es realitzi als habitatges no podrà ultrapassar els nivells de l’article 8è; en particular els 
aparells de ràdio, TV, tocadiscos, magnetòfons i altaveus el volum dels quals s’haurà de graduar per tal que no 
ultrapassin els nivells de l’esmentat article. 
 
2.- Els instruments musicals i aparells que actuin d’auxiliars, com són els amplificadors, altaveus, taules de mescla, 
magnetòfons, etc. estaran regulats per tal que no ultrapassin els nivells de l’article 8è per horari diurn. En horari nocturn 
queda prohibida la seva utilització, amb l’excepció que la sortida sigui únicament per auriculars. 
 
Article 35.- 
 
Queda expressament prohibit en l’horari nocturn: 
 
- Cantar, cridar o parlar amb una intensitat massa elevada a l’interior dels edificis. 
- Emetre qualsevol soroll produit per reparacions domèstiques, canvis de mobles o obres. 
- Utilitzar electrodomèstics sorollosos o màquines com rentadores, rentavaixelles, aspiradors, centrifugadores, 
màquines de cosir, etc. 
- Emprar màquines semi-industrials, sens perjudici de les normatives específiques a les quals estiguin subjectes. 
- Fer cap mena de soroll que pugui pertorbar el descans del veïnat. 
 
Article 36.- 
 
No seran d’aplicació els articles 34 i 35 quan les activitats que s’esmenten es realitzin en dependències protegides amb 
aïllament acústic adient a cada cas. 
 
Article 37.- 
 
El propietari d’animals domèstics és responsable del soroll que puguin generar. Queda prohibit deixar en patis, 
terrasses, balcons o en habitacions amb finestres obertes, aus o animals que amb els seus sons, crits o cants, 
perjudiquin el descans o ocasionin molèsties evidents als veïns. 
 
CAPITOL II.- A LA VIA PÚBLICA: 
 
Article 38.- 
 
Queda prohibit fer cants, crits, etc en zones de concurrència pública, així com fer funcionar aparells de ràdio, TV, 
instruments, tocadiscos, missatges publicitaris, altaveus o altres activitats que superin els nivells de l’article 8è. 
 

TITOL VIII 
 

CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES 
 

CAPITOL I.- LLICÈNCIES DE MÚSICA AMBIENTAL: 
 
Article 39.- 
 
1.- Per a les activitats anomenades activitats musicals situades en casc urbà, s’haurà de tramitar obligatòriament quan 
es traspassin de titular o per la seva obertura la llicència de música ambiental, presentant la seva documentació: 
 
- Instància. 
- Carta de pagament. 
- Certificat  d’insonorització especificant: 
 
* L’equip de música instal.lat i accessoris (marca, models, altaveus, etc...). 
* Especificació de què els amidaments de so realitzats no poden              sobrepassar els annexes I, II i III. 
* Especificació de què el local està aïllat acústicament i materials utilitzats. 
* Justificació d’instal.lació limitador de so, precintable, homologat (en activitats musicals). 
 



2.- Aquesta documentació pot modificar-se si criteris tècnics ho consideran adient, notificant-se als interessats en tenir 
llicència de música ambiental amb temps i fent-se la publicitat adient per a coneixement general. 
 
3.- A les activitats que tinguin a la seva activitat principal música ambiental amb un aparell musical o sonor que no 
sobrepassi els 55 Db interiors aproximadament, no s’exigirà la instal.lació de limitador de soroll, sempre i quan no 
funcioni com a activitat musical i no existeixin molèsties contínues del seu funcionament. 
 
CAPITOL II.- LLICÈNCIES ESPECIALS: 
 
Article 40.- 
 
Per actes excepcionals, tal com, festes populars, mitins, manifestacions, actes culturals, etc, tant a la via pública com 
en locals: l’Autoritat Municipal podrà concedir llicències especials per a la seva celebració sense menyspreu dels 
condicionants que es puguin imposar en cada cas per sorolls o qualsevol altre motiu, que en tot cas hauran de constar 
a la corresponent llicència. 
 
CAPITOL III.- MAQUINÀRIA I INSTAL.LACIONS: 
 
Article 41.- 
 
Per a la instal.lació de maquinària i instal.lacions especificades al títol V d’aquesta ordenança es presentarà la 
documentació que tècnicament es consideri adient a l’efecte d’obtenir la llicència d’activitat, segons es preveu al 
Reglament d’activitats molestes, nocives, insalubres i perilloses. 
 
Article 42.- 
 
A la sol.licitud de les llicències corresponents s’adjuntarà la documentació que sigui preceptiva i en tot cas un projecte 
tècnic que especifiqui totes les mesures correctores necessàries, en aplicació de la present Ordenança. 
 

TITOL IX 
 

PROCEDIMENT JURÍDIC-ADMINISTRATIU  
 

Article 43.- 
 
Correspon als Serveis Municipals competents de l’Ajuntament i als Agents de la Policia Local als que s’assigni aquesta 
feina, l’exercici de la funció inspectora que tendeix a garantir el compliment d’aquesta Ordenança. 
 
Article 44.- 
 
1.- Als supòsits previstos a l’article 3 i a l’expedient sobre imposició de sancions per infracció de les normes previstes 
en aquesta Ordenança, serà preceptiu l’informe del Servei Municipal competent. 
 
2.- Aquest Servei podrà realitzar les comprovacions que estimi oportunes per determinar si el funcionament de les 
activitats o instal.lacions i execució de les obres s’ajusten a les condicions reglamentàries. 
 
Article 44.- 
 
1.- Dintre de l’estricte compliment de la normativa d’aplicació, la funció inspectora s’efectuarà al lloc on es trobin 
ubicades les instal.lacions, s’executin les obres o es realitzi l’activitat, estant obligat a facilitar la tasca els propietaris, 
administradors, gerents o encarregats de les mateixes. 
 
2.- De tota visita d’inspecció tècnica s’aixecarà acta en la qual s’entregarà una còpia al titular de l’activitat o al seu 
representant: si del resultat de la visita es posés de manifest l’incompliment d’aquesta Ordenança, l’acta recollirà les 
mesures correctores de les deficiències observades, que es traslladaran al mateix. 
 
3.- Per a la determinació del termini per a efectuar les mesures correctores seran tingudes en compte les possibilitats 
de correcció que hagin estat assenyalades, les condicions de l’activitat i les contingències que puguin derivar-se tant de 
la seva paralització com de la seva continuitat. Vençut el termini concedit es farà una nova inspecció de comprovació, 
on es girarà Acta determinant-se si s’han realitzat les mesures correctores i, en cas contrari, les raons que han donat 
lloc a l’incompliment, que si s’estimen justificades poden ser causa de nova resolució ampliant el termini establert, que 
no podrà excedir de 3 mesos. Si les causes de l’incompliment no són justificades, s’imposarà la sanció corresponent i 
fins i tot la clausura o cessament de l’activitat o la suspensió de l’execució de l’obra. 
 
Article 46.- 
 
1.- Sense perjudici de l’article anterior, si a l’informe del Servei competent s’observa la existència d’un perill greu de 
perturbació de la tranquilitat o seguretat pública per emissió de sorolls, podrà acordar-se, sense perjudici de les 
sancions que s’escaiguin, el cessament immediat de l’activitat. 
 



2.- En el cas que l’Inspector Municipal aprecii, en el moment de la inspecció que el local presenta instal.lacions que no 
estan emparades per la llicència atorgada o el nivell d’impacte a les vivendes confrontants per sorolls transmessos és 
constant o periòdic i supera en més de 15 Db (A) els límits que figuren a l’annex I d’aquesta Ordenança, donarà compte 
immediatament a l’Alcaldia per a què adopti les mesures oportunes, que poden arribar al precinte de les instal.lacions 
que causen les molèsties, la qual cosa es reflexarà a l’acta. La instal.lació romandrà tancada fins que sigui 
desmantellada on reparats els defectes tècnics i/o administratius que van provocar el precinte. 
 
Article 47.- 
 
1.- També podrà iniciar-se l’expedient en virtut de denúncia de la Policia Local o de qualsevol persona física, natural o 
jurídica. 
 
2.- En cas de reconeguda urgència, quan la intensitat dels sorolls resulti altament perturbadora, o quan alteri greument 
la tranquil.litat del veïnat, la denúncia podrà formular-se directament davant la Policia Local o per comunicació 
telefònica, sempre i quan el denunciant autoritzi i col.labori amb la medició, deixant entrar als agents a les 
dependències on es produeix la molèstia. 
 
Apreciada la gravetat dels fets denunciats pels funcionaris competents, es girarà visita d’inspecció de la qual, si fos 
positiva, es realitzaran les comprovacions tècniques que es considerin adients, redactant-se posteriorment un informe 
tècnic on figuraran les mesures correctores necessàries que reparin immediatament l’impacte causat per l’activitat 
denunciada. 
 
3.- De resultar notòriament injustificada la denúncia, l’Administració pot exigir a la persona denunciant les despeses que 
origini l’actuació inspectora i de tramitació, podent arribar a imposar les sancions corresponents si, a més, s’aprecia 
mala fe. 
 
Article 48.- 
 
1.- Les denúncies tindran un model unificat per a cada tipus de denúncia, i com a mínim contindran les següents dades: 
 
- Nom, cognoms, DNI i domicili, del denunciat. 
- Relació dels fets i molèsties originades, amb expressió del lloc, data, hora d’una forma succinta i precisa. 
- Quan siguin originades per aparells o vehicles concrets, s’expressarà clarament la seva identificació (matrícula, etc...) 
i el tipus d’aparell o vehicle que origina la suposada infracció. 
 
2.- La denúncia haurà d’estar datada i signada pel denunciant. 
 
3.- Rebudes les denúncies, s’incoarà expedient administratiu infractor, seguint-se els tràmits reglamentaris adients, 
donant tràmit d’audiència a l’interessat per la seva defensa i notificant-se la resolució en forma als interessats, exceptes 
les mesures cautelars que s’imposin segons s’especifica en aquesta ordenança. 
 
4.- L’interessat pot presentar les al.legacions que consideri adient en el termini reglamentari, les quals s’informaran pels 
funcionaris i serveis competents i se sotmetran a consideració de la Comissió corresponent que considerarà les 
mateixes i resoldrà l’atenuació, anul.lació o ratificació dels fets denunciats, continuant-se el procediment administratiu. 
 
5.- A les resolucions de l’Alcaldia en execució de les prescripcions que estableix aquesta ordenança s’indicaran els 
recursos que poden interposar-se d’acord amb la legislació vigent. 
 

TITOL X 
 

INFRACCIONS 
 

Article 49.- 
 
1.- Es consideraran com a infracció administrativa els actes u omissions que contravinguin les normes contingudes en 
aquesta ordenança pel que fa als focus contaminadors que es determinen. 
 
2.- Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus de conformitat amb el que s’estableix als següents 
articles. 
 
Article 50.- 
 
1.- Es consideren INFRACCIONS LLEUS: 
 
a) Les infraccions dels articles 35, 37, 38, 28, 23 i 40. 
b) Excedir en menys de 5 Db (A) els nivells màxims admissibles excepte vehicles. 
c) Superar els nivells màxims admissibles en vehicles de motor. 
d) Excedir de 0 a 5 Db els màxims establerts als vehicles a l’article19 d’aquesta Ordenança. 
 
2.- Són INFRACCIONS GREUS: 



 
a) Infringir els articles 24 i 40 d’aquesta Ordenança. 
b) No presentar el vehicle a les revisions preceptives havent-se rebut la citació amb un retard superior a 15 dies des 

de la data de la denúncia. 
 
c) No facilitar les dades i les informacions sol.licitades en les visites d’inspecció. 
d) Superar entre 5 i 15 Db (A) els nivells màxims admissibles excepte vehicles. 
e) Excedir de 5 a 9 Db (A) els màxims establerts als vehicles a l’article 19 d’aquesta Ordenança. 
 
3.- Es consideraran infraccions MOLT GREUS: 
 
a) Reincidir en faltes greus. 
b) Superar més de 15 Db (A) els nivells màxims admissibles, excepte vehicles. 
c) Desprecintar l’aparell limitador de so homologat per l’Ajuntament, manipulant-ho o instal.lar una connexió 

paral.lela no precintada al limitador. 
d) Instal.lar més accessoris sonors dels que van ser precintats posteriorment a la instal.lació del limitador de so 

sense comunicar-ho a l’Ajuntament. 
e) Excedir en 10 Db o més els màxims establerts als vehicles a l’article 19 d’aquesta Ordenança. 
 
Article 51.- 
 
1.- En matèria de vibracions es considera INFRACCIÓ LLEU obtenir nivells de transmissió corresponents a la corba K-
2 de l’annex I de la Norma Bàsica d’edificació. 
 
2.- Es consideren  INFRACCIONS GREUS: 
 
a) La reincidència en infraccions lleus. 
b) Obtenir nivells de transmissió corresponents a dos corbes K immediatament superiors a la màxima admissible per 

cada situació. 
 
3.- Es consideren INFRACCIONS MOLT GREUS: 
 
a) La reincidència en infraccions greus. 
b) Obtenir nivells de transmissió corresponents a més de 2 corbes K, immediatament superiors a la màxima 

admissible per a cada situació. 
 

TITOL XI 
 

SANCIONS 
 

Article 52.- 
 
Les sancions a aplicar es classifiquen en: 
 
1.- Activitats comercials d’espectacles, activitats recreatives i establiments públics: (aquest epígraf inclou totes les 
activitats especificades als annexos de la Llei 10/1990 de 15 de juny). 
 

a) Per cada infracció lleu: multes fins a 25.000 ptes. 
b) Per cada infracció greu: multes fins a 50.000 ptes i precinte de les instal.lacions fins a 10 dies. 
c) Per cada infracció molt greu: multes fins a 100.000 pessetes i precinte de les instal.lacions fins a 15 dies i 

possibilitat de procedir a la revocació o modificació de la llicència d’activitat original. 
 
En cas de reincidències continues i molt greus es podran imposar les sancions establertes a l’article 31 a) de la Llei 
10/90, fins a un mil.lió de pessetes i tancament provisional per un període màxim de 15 dies. 
 
En qualsevol cas l’Alcaldia pot variar (per causes motivades) els imports de referència per Decret. 
 
Els màxims autoritzats poden ampliar-se fins als expressats a l’article 31 c) de la Llei 10/90, si existeix autorització al 
respecte del Govern de la Generalitat. 
 
2.- Resta d’activitats i instal.lacions: 
  

a) Infraccions lleus: multes fins a 3.000 ptes. 
b) Infraccions greus: multes fins a 4.000 ptes i precinte de la instal.lació fins a 10 dies. 
c) Infraccions molt greus: multes fins a 5.000 ptes amb la possibilitat de procedir a la revocació o modificació de 

la llicència d’activitat o precinte de la instal.lació fins 15 dies o reparació de la deficiència. 
 
3.- Vehicles: 
 

a) Per cada infracció lleu: multa fins a 5.000 ptes. 



b) Per cada infracció greu: multa fins a 10.000 ptes. 
c) Per cada infracció molt greu: multa fins a 20.000 ptes i immobilització preventiva del vehicle. 

 
Article 53.- 
 
L’import de les multes a imposar per a cada tipus de sanció ho és en defecte de llei sectorial, que autoritzi un règim 
sancionador específic que s’aplicarà automàticament per desenvolupament en Decret de l’Alcaldia. 
 
Article 54.- 
 
En el cas dels hotels a més de la sanció corresponent es podran limitar o anular els dies de música a l’exterior segons 
s’especifiqui per reunions anuals o per Decret de l’Alcaldia. 
 

TITOL XII 
 

DISPOSICIONS ADDICIONALS  
 

CAPITOL I.- UTILITZACIÓ I VALORACIÓ DE NIVELLS 
 
Article 55.- 
 
La valoració dels nivells sonors que estableix aquesta Ordenança s’adequarà a les següents normes: 
 
1.- El mesurament s’efectuarà, tant a causa dels sorolls emesos com dels transmesos, al lloc on el seu valor sigui més 
alt i, si és precís, en el moment i situació on siguin les molèsties més acusades. 
 
2.- Els propietaris, arrendataris i titulars dels locals o habitatges on siguin situats els aparells generadors dels sorolls, 
tant a l’aire lliure com als establiments o locals, facilitaran als Inspectors Municipals o Agents de la Policia Local, l’accés 
a les seves instal.lacions o focus d’emissió de sorolls i disposaran el seu funcionament en diverses velocitats, 
càrregues o marxes que indiquin els inspectors, podent presenciar tot el procediment operatiu. 
 
3.- L’aparell mesurador haurà d’acomplir la norma UNE 213 14/75 (sonòmetre de pressió) o qualsevol altra posterior 
que la substitueixi. 
 
4.- En previsió de les possibles errades de medició s’adoptaran les següents precaucions: 
 

a) Contra l’efecte de pantalla: l’observador es situarà al plànol normal de l’eix del micròfon i el més separat del 
mateix que sigui compatible amb la lectura correcta de l’indicador de mesura. 

b) Contra la distorsió direccional: situat en estació l’aparell, es girarà a l’interior de l’angle sòlid determinat per un 
octant i es fixarà a la posició la lectura de la qual sigui equidistant dels valors extrems així obtinguts. 

c) Contra l’efecte del vent i quan s’estimi que la velocitat del vent és superior a 1,6 m/s, es farà servir una pantalla 
contra el vent. Per velocitats superiors a 3 m/s es desestimarà la medició, llevat d’utilitzar-se les correccions 
pertinents. 

d) Contra l’efecte de cresta s’iniciaran les mesures amb el sonòmetre situat en resposta ràpida. Quan l’agulla 
fluctui més de 4 Db (A) es passarà a la resposta lenta. En aquest cas si l’indicador fluctua més de 6 Db (A), 
s’utilitzarà la resposta impuls. 

e) Es practicaran sèries de 3 lectures a intervals de 2 minuts en cada fase de funcionament de la font sonora i, en 
tot cas, un mínim de tres, admetent-se com a valor mig el més alt de les lectures d’una mateixa sèrie. 

f) Contra l’efecte de l’humitat: s’hauran de realitzar les mesures dintre d’un grau d’humitat compatible amb les 
especificacions del fabricant. 

g) Valoració del nivell de fons: serà preceptiu iniciar totes les medicions amb la determinació del nivell ambiental 
o de fons a uns 25 metres de la font sonora de l’activitat, sense activitats que puguin incidir a la medició. 

 
Si el nivell obtingut supera el límit màxim aplicable autoritzat pels sorolls transmesos, el nivell de fons es 
convertirà en el nou límit autoritzable pels nivells transmesos  per l’activitat en funcionament. En tots els casos 
s’haurà de considerar l’aportació del nivell de fons als nivells de transmisions. 

h) Contra l’efecte del camp pròxim a reverbant: per evitar la influències de les ones estacionàries o reflexades es 
situarà el sonòmetre a més de 1,20 m. de qualsevol paret o superfície refrectora. En cas d’impossibilitat 
d’acompliment d’aquest requisit, es mesurarà en el centre de l’habitació i no a menys de 1,20 m. del sòl. 

 
5.- La mesura a l’interior de les vivendes es realitzarà amb portes i finestres tancades eliminant la possibilitat de soroll 
interior de la pròpia vivenda (frigorífics, televisors, aparells, etc...). 
 

TITOL XIII 
 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 

PRIMERA.- Totes les activitats musicals que no s’ajustin o incompleixin la normativa general d’aquesta Ordenança, que 
estiguin situades al casc urbà, hauran de tramitar llicència d’activitat musical tal com s’especifica a l’article 39 i a més 
hauran de presentar: 



 
- Justificació de la instal.lació del limitador de so precintable del model i característiques, aprovat per l’Ajuntament. 
 
SEGONA.- Quan es retiri l’equip de música precintat amb el limitador de so temporalment a l’hivern per tancament de 
l’activitat, s’haurà de comunicar a la Policia Local la seva retirada i posada en marxa per tal de fer les corresponents 
medicions per desprecintar i tornar a precintar l’aparell. 
 
TERCERA.- Cada vegada que es varien les condicions e instal.lacions precintades al limitador de so, el titular l’haurà 
de sol.licitar a l’Ajuntament per fer un altre ajust del limitador a les noves instal.lacions. 
 
QUARTA.- La instal.lació de limitador de soroll pot fer-se extensiva a qualsevol tipus d’activitat musical que estigui 
situada al casc urbà que no tingui les mesures d’insonorització establertes a l’article 39, que en qualsevol cas poden 
exigir-se com a mesures correctores previ informe tècnic a l’efecte. 
 
CINQUENA.-   Es concedeix un termini d’un any per tal de que els establiments subjectes a l’establert pels articles 16 i 
17 puguin adaptar-se als paràmetres relacionats en aquests articles. 
 

TITOL XIV 
 

DISPOSICIONS FINALS 
 

PRIMERA.- Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Resta derogada l’Ordenança per a la Protecció del Medi Ambient contra les perturbacions produïdes per l’excessiu 
volum sonor d’orquestes i aparells de reproducció de música mecànica d’establiments públics i les disposicions d’igual 
o inferior rang que siguin incompatibles o  s’oposin al preceptuat d’aquesta Ordenança. 
 
SEGONA.- L’Alcaldia-Presidència resta facultada per a dictar ordres i instruccions necessàries per l'’dequada aplicació, 
interpretació i desenvolupament de la present ordenança. 
 

Roda de Barà, 15 de desembre de 1994 



ANNEX I 
 

NIVELLS SONORS INTERIORS MÀXIMS  
 
 

1.- Per als establiments o activitats que es citen en aquesta taula, el nivell dels sorolls provocats per una activitat veïna 
qualsevol des de l’exterior d’aquesta, amb excepció dels originats per trànsit, no superaran els límits següents: 
 
TIPUS DE ZONA URBANA                                          NIVELLS MÀXIMS 
                                                                                         DIA              NIT 
 
- Equipaments sanitaris i de benestar social                     35               30 
- Equipaments culturals i religiosos                                   35               35 
- Equipaments educatius                                                   40               30 
- Serveis d’hospedatge                                                      40               30 
- Serveis comercials en general                                         55               55 
- Als habitatges: 
     - Peces habitables: dormitoris                                       35               30 
     - Resta de peces                                                           45               35 
     - Zona d’accés comú                                                     50               40 

 
A l’interior dels locals col.lindants no es podran transmetre els nivells sonors superiors als indicats en aquest annex. 



ANNEX II 
 

NIVELLS SONORS EXTERIORS MÀXIMS  
 

TIPUS DE ZONA URBANA                                   NIVELLS MÀXIMS EN Db (A)                                                                                                            
                                                                                             DIA              NIT 
 
- Zona d’equipaments sanitaris                                             50                40 
- Zona amb residències, serveis terciaris no 
comercials o sanitaris                                                            60                50 
- Zona amb activitats comercials i de serveis urbans            70                65 
 
Es prohibeix la transmissió des de l’interior del recinte a l’exterior de nivells sonors que superin els indicats en aquest 
annex. 
 
Al realitzar les mesures es tindrà en compte el soroll de fons del carrer, que en cas de ser superior als límits enunciats, 
servirà de referència com a nou límit, sempre en uns nivells racionals. 
 
En aquests casos en cap cas, si el soroll de fons és superior als límits fixats, es podrà superar el mateix. 



ANNEX III 
 

VIBRACIONS 
 

Els avenços obtinguts en la tècnica de construcció d’edificis i en la fabricació d’aparells mecànics amb elevada 
potència, trànsit rodat lleuger, pesat, etc... fa que es produeixi una contaminació per vibracions. 
 
Dels tres paràmetres que s’utilitzen per a mesurar les vibracions (desplaçaments, velocitat i accel.leració), aquest 
Ajuntament adopta l’accel.leració en metres per a segar el quadrat com a unitat de mesura (m/s2). 
 
S’adoptaran les corbes límits de vibració en acceleració de la norma DIN-4/150, que coincideixin amb l’apartat 1.38, 
“intensitat de percepció de vibració K”, de l’annex I de la Norma Bàsica d’edificació, sobre condicions acústiques dels 
edificis. Es fixa per zones residencials un límit de KB pel dia de 0,2 i per la nit de 0,15 quan es tracti de vibracions 
contínues. 
 
A les zones industrials es tolerarà un nivell de vibracions de KB=0,56 com mètode de medició s’utilitzarà el descrit a la 
norma ISO 2631/1978. 

 


