Secretaria General

Ordenança Municipal de Protecció del Medi Ambient i la Salut enfront de la
Contaminació Acústica.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Segons el que s'estableix a la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, el Reial Decret 781/1986, de 18 d'abril, Text Refòs de les disposicions
legals en matèria de Règim Local, la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat,
el Text articulat de la Llei sobre Tràfic, Circulació i Seguretat Viària aprovat per RDL
339/1990, la Llei 38/1995, de 12 de desembre, sobre el Dret d'Accés a la Informació
en matèria de Medi Ambient, la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, i el
Decret 20/1987, de 26 de març, de mesures de protecció contra la contaminació
acústica del medi ambient en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, correspon als Ajuntaments, en l'àmbit de les seves competències:
Prevenir, controlar i corregir la contaminació acústica en l'àmbit territorial
municipal.
Controlar els efectes de la contaminació acústica sobre la salut de les
persones, el medi ambient i els béns públics i privats.
Establir les condicions en què hauran d'autoritzar-se les activitats potencialment
generadores de contaminació acústica.
Exercir la labor d'inspecció i control de les emissions i immissions acústiques
provocades per les activitats desenvolupades en el seu àmbit territorial.
Atorgar les autoritzacions d'obertura i activitat.
Incorporar al planejament urbanístic i a la zonificació d'usos urbans els criteris
de prevenció de la contaminació acústica.
Adaptar la normativa municipal a les prescripcions de la legislació bàsica
estatal i la legislació autonòmica en matèria de contaminació acústica.
Establir la tipificació d'infraccions en matèria de contaminació acústica.
Establir i aplicar el règim sancionador en matèria de contaminació acústica.
Establir i aplicar les mesures preventives, correctores, cautelars, provisionals i
coercitives adients.
Fer pública la informació referent al control, evolució, prevenció i previsions de
la contaminació acústica en l'àmbit territorial municipal.
Elaborar i fer públics els mapes de soroll.
Avaluar el compliment dels objectius de qualitat acústica en l'àmbit territorial
municipal.
Elaborar i aplicar els plans d'acció en matèria de contaminació acústica.
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte.
És objecte d'aquesta norma prevenir, controlar i corregir la contaminació acústica al
territori municipal, a fi de protegir la salut física i psíquica de les persones, el medi
ambient, el bon desenvolupament de la convivència ciutadana i de les activitats
humanes, i els béns particulars i col·lectius.
Article 2. Àmbit d'aplicació.
1. L'àmbit territorial d'aplicació de la norma comprèn la totalitat del municipi
d'Eivissa.
2. Queden sotmeses a la present ordenança qualsevol activitat pública o privada,
així com totes les instal·lacions, aparells, equips, electrodomèstics, vehicles, mitjans de
transport, activitats, obres, actes i comportaments individuals o col·lectius, sigui quin
sigui el lloc públic o privat al qual es trobin o tinguin lloc, quan produeixin immissions
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sonores o vibracions que puguin produir molèsties als veïns, danys a la salut de les
persones o als béns, i modificacions negatives de les condicions ambientals naturals.
3. El compliment de la present ordenança serà exigible per a tota activitat subjecta a
llicència o permís d'obertura i/o activitat en l'àmbit del municipi d'Eivissa, sigui quina
sigui la naturalesa d'aquesta.
Article 3. Excepcions.
Queden exclosos de l'aplicació de la present ordenança els següents àmbits:
El soroll a l'interior del lloc de feina respecte als efectes sobre la salut del
treballador, aspecte que es regeix per les normatives de seguretat i salut.
Les activitats militars.
Les infrastructures portuàries de competència estatal, llevat que la seva pròpia
normativa ho permeti.
Article 4. Informació i divulgació.
L'Ajuntament, mitjançant bans, campanyes específiques d'informació en mitjans de
comunicació o per qualsevol altre mitjà que estimi oportú, realitzarà una tasca
informativa i divulgativa permanent del contingut de la present ordenança, així com
dels mapes de soroll, dels plans d'acció en matèria de soroll i dels resultats de les
campanyes de control del soroll, dels plans d'acció en matèria de soroll i dels resultats
de les campanyes de control del soroll, per donar-los a conèixer als habitants del
municipi, ja siguin residents, treballadors, visitants ocasionals o turistes.
Article 5. Definicions.
Als efectes de la present ordenança, es defineixen els següents termes:
Aïllament acústic. Capacitat d'un element constructiu o tancament de no deixar
passar el so a través d'ell.
Àrea de sensibilitat acústica. Unitat territorial caracteritzada per ser internament
homogènia quant a la seva sensibilitat davant de la contaminació acústica.
Àrees acústicament saturades. Es consideren acústicament saturades les àrees
acústiques els nivells sonors ambientals exteriors de les quals sobrepassen els nivells
objectiu de qualitat acústica diürns o nocturns per a la zona en més de 10 dB(A), en
dos mesuraments d'un total de tres mesuraments de Laeq de quinze minuts de duració
realitzades amb un interval de 15 minuts.
Contaminació acústica. Presència en l'ambient exterior o interior de les edificacions
de sorolls o vibracions que impliquin danys, molèsties o riscos per a la salut de les
persones, per al desenvolupament de les seves activitats o per als béns de qualsevol
naturalesa, o que causin efectes significatius sobre el medi ambient.
Control preventiu. Comprovació del nivell d'immissió sonora realitzada en la via
pública, o comprovació de l'emissió sonora d'un vehicle realitzada en la via pública.
Decibel A. Unitat de mesura del nivell de pressió sonora basada en l'ús de la
ponderació freqüencial (A) que es descriu a la norma UNE-EN 60651.
Emissió. Acció de produir un so o una vibració per part d'una font de sons o
vibracions.
Equip de so. Es consideren equips de so els aparells reproductors de música
gravada o en directe, els instruments musicals, els sintonitzadors de ràdio, els
televisors i els aparells reproductors audiovisuals de qualsevol tipus, inclosos els
equips de veu en viu i música gravada ("Karaoke").
Avaluació d'una font acústica. Procés de comprovació d'una font sonora quant als
nivells d’emissió o immissió de sorolls i / o vibracions provocats per aquesta, en
comparació amb els nivells màxims permesos.
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Horari diürn. Es considera com a tal l'interval de temps situat entre les 8 hores i les
22 hores.
Horari nocturn. Es considera com a tal l'interval de temps situat entre les 22 hores i
les 8 hores.
Immissió. Recepció d'un so o d'una vibració en una determinada zona que pot estar
prop o lluny de la font que l'emet.
Inspecció. Comprovació directa de qualsevol aspecte estructural o funcional
relacionat amb emissions o immissions acústiques, o mesurament acústic mitjançant
l'ús de sonòmetre, realitzada a l'interior d'una propietat privada, prèvia autorització del
propietari si fora necessari o en el seu cas prèvia resolució judicial. Comprovació
directa del nivell d'emissió sonora d'un vehicle, mitjançant sonòmetre, a les
dependències policíaques habilitades per a aquest fi.
Mapa de soroll. Representació gràfica dels nivells significatius de soroll existents en
un determinat territori, obtingut mitjançant mesurament en un conjunt de punts
representatius al llarg de diferents períodes i la seva posterior integració i interpretació.
Nivell d'emissió sonora. Nivell de pressió sonora produït per una font i mesurat al
lloc d'origen.
Nivell d'immissió sonora. Nivell de pressió sonora causat per una o diverses fonts i
mesurat en un determinat lloc, prop o lluny de les mateixes.
Nivell sonor màxim permès. És la pressió sonora més elevada que es permet, ja
sigui en emissió o en immissió, al mitjà exterior o a l'interior.
Nivell de vibració màxim permès. És l'acceleració vertical màxima més elevada que
es permet, ja sigui en emissió o en immissió, al mitjà exterior o a l'interior.
Objectius de qualitat acústica. Nivells acústics màxims permesos que es consideren
adequats per a una determinada àrea de sensibilitat acústica segons les seves
característiques.
Soroll. Tot so no desitjat i pertorbador per al receptor.
Soroll blanc. Soroll amb un gran nombre de freqüències components, presentant un
espectre totalment cobert de línies en atapeït conjunt. El seu espectre en terços
d'octava és una recta de pendent 3 dB / octava.
Soroll rosa. Soroll d'atzar de banda ampla amb un espectre continu de - 3 dB per
octava. El seu espectre en terços d'octava té un valor constant.
Soroll d'impacte. Soroll produït sobre un sòlid i transmès per ell mateix, que es
propaga per l'estructura de l'edifici i arriba a l'oïda mitjançant ones aèries.
Soroll de fons. Nivell sonor ambiental mesurat quan la font sonora objecte d'anàlisi
no està en funcionament.
Soroll continu. És aquell que es manifesta ininterrompudament durant més de tres
minuts.
Soroll continu uniforme. Soroll continu al qual el nivell de pressió acústica (Lp),
mesurat en posició de resposta ràpida (fast) de l'equip de mesurament, es manté
constant o varia entre límits de menys de 4 dBA.
Soroll continu variable. Soroll continu al qual el nivell de pressió acústica (Lp),
mesurat en posició de resposta ràpida (fast) de l'equip de mesurament, varia en un
interval situat entre 4 dBA i 7 dBA.
Soroll continu fluctuant. Soroll continu al qual el nivell de pressió acústica (Lp),
mesurat en posició de resposta ràpida (fast) de l'equip de mesurament, varia en més
de 7 dBA.
Soroll esporàdic. És aquell que es manifesta ininterrompudament durant un temps
igual o menor a tres minuts.
Soroll esporàdic intermitent. Soroll esporàdic que es repeteix, amb major o menor
exactitud, amb una periodicitat, la freqüència de la qual es pot determinar.
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Soroll esporàdic aleatori. Soroll esporàdic que es produeix de forma totalment
imprevisible, motiu pel qual per a la seva valoració és necessària una anàlisi
estadística de la variació temporal del nivell sonor durant un temps suficientment
significatiu.
Vehicle aparentment sorollós. Vehicle el nivell d'immissió sonora del qual resulti per
sobre del nivell permès en un control preventiu del soroll.
Vehicle sorollós. Vehicle el nivell d'emissió sonora del qual resulti per sobre del
nivell permès en un mesurament sonomètric realitzat a les dependències municipals.
Vibració. Oscil·lació experimentada per determinats cossos elàstics quan actua
sobre ells una força que altera la seva situació d'equilibri.
Habitatges existents. Edificacions físicament existents i destinades a ús residencial.
Es refereix a qualsevol tipus d'edificació destinada a habitatge, independentment del
fet que estigui habitada o no, tingui o no tingui propietari conegut.
Els termes no inclosos en aquest apartat s'interpretaran conforme a la Llei del Soroll
i a la Norma Bàsica de l’Edificació NBE-CA-88 o les que la substitueixin.
CAPÍTOL 2. OBJECTIUS DE QUALITAT ACÚSTICA
Article 6. Objectius de qualitat acústica.
En virtut del que estableix la Llei del Soroll, el Govern i la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears establiran la classificació d'àrees de sensibilitat acústica i els objectius
de qualitat acústica de cadascuna d'elles. Mentrestant, la present ordenança observarà
els criteris establerts al Decret 20/1987 de 26 de març, de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, pel que es refereix a nivells màxims permesos. Això no obstant,
l'Ajuntament establirà un règim especial per a les zones de sensibilitat acústica més
elevada.
Article 7. Suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica.
1. Amb motiu de l'organització d'actes d'especial projecció oficial, cultural, religiosa
o de naturalesa anàloga, l'Ajuntament podrà adoptar, en determinades àrees
acústiques, prèvia valoració de la incidència acústica, les mesures necessàries que
deixin en suspens temporalment el compliment dels objectius de qualitat acústica que
siguin d'aplicació.
2. Així mateix, els titulars d'emissors acústics podran sol·licitar a l'Ajuntament la
suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica aplicables a la totalitat o a part
d'una àrea acústica. Només podrà acordar-se la suspensió provisional sol·licitada en
cas que s'acrediti que les millors tècniques disponibles no permeten el compliment dels
objectius la suspensió dels quals es pretén.
3. El que és disposat en aquest Article s’entendrà sense perjudici de la possibilitat
de sobrepassar ocasionalment i temporalment els objectius de qualitat acústica, quan
sigui necessari en situacions d’emergència o com a conseqüència de la prestació de
serveis públics, per a la qual cosa no serà necessària cap autorització.
Article 8. Àrees de sensibilitat acústica.
Amb la finalitat de classificar el territori municipal en funció de la seva sensibilitat al
soroll, es defineixen les següents àrees:
Àrees de sensibilitat alta
Entorns d’equipaments docents, sanitaris i assistencials. Parcs.

4

Secretaria General

Àrees de sensibilitat mitjana
Àrees residencials. Àrees turístiques residencials. Entorns d’equipaments culturals i
esportius.
Àrees de sensibilitat baixa:
Àrees industrials. Àrees d’oci.
Article 9. Zonificació i cartografia.
1. L’Ajuntament revisarà anualment la zonificació de les àrees de sensibilitat
acústica i podrà realitzar-hi modificacions. La nova cartografia de zonificació serà
publicada.
2. La zonificació de les àrees de sensibilitat acústica en vigor en el
moment d’aprovació d’aquesta ordenança figura a l’annex cartogràfic
(annex IV).
Article 10. Zones de servitud acústica i àrees acústicament saturades.
1. En virtut del que s’estableix a la Llei del Soroll, el Govern establirà les condicions
en les quals es determinaran les àrees de servitud al voltant de les infraestructures de
transport i d’altres equipaments públics o privats en l’àmbit del municipi d’Eivissa.
Correspondrà a l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, delimitar aquestes
àrees de servitud acústica aplicant els esmentats criteris.
2. L’Ajuntament podrà declarar àrees acústicament saturades les zones on els
nivells sonors sobrepassin els objectius de qualitat establerts o els nivells màxims
permesos. En aquestes àrees l’Ajuntament podrà establir restriccions a les activitats
potencialment generadores de contaminació acústica.
Article 11. Nivells acústics màxims permesos.
1. Nivells sonors.
Fins que entrin en vigor els índexs de qualitat acústica i els mètodes d’avaluació a
establir pel Govern i la Comunitat Autònoma en desenvolupament de la Llei del Soroll,
s’observaran les següents normes:
a) Els nivells màxims permesos a les diferents àrees de sensibilitat acústica seran
els següents:
HORARI DIÜRN
HORARI NOCTURN
NIVELL
NIVELL
NIVELL
NIVELL
ÀREA
D’IMMISSIÓ D’IMMISSIÓ D’IMMISSIÓ D’IMMISSIÓ
EXTERIOR
INTERIOR
EXTERIOR
INTERIOR
SENSIBILITAT
30 (25 als
50
30
45
ACÚSTICA ALTA
dormitoris)
SENSIBILITAT
35 (30 als
30 (25 als
ACÚSTICA
55
45
dormitoris)
dormitoris)
MITJANA
SENSIBILITAT
ACÚSTICA
65*
40*
60*
35*
BAIXA
Taula I. Nivells màxims d’immissió sonora permesos al municipi d’Eivissa.
* Exceptuant els habitatges existents a la zona, per als quals s’aplicaran els nivells
corresponents a zones de sensibilitat acústica mitjana.
b) El paràmetre de mesura serà la pressió sonora ponderada, que es mesura en
dBA (veure apartat de definicions), amb les precisions que figuren a l’ANNEX I per als
diferents tipus i fonts de soroll.
c) L’horari diürn comprendrà entre les 8 hores i les 22 hores.
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d) L’horari nocturn comprendrà entre les 22 hores i les 8 hores.
e) Els mètodes i equips de mesura són els que es detallen a l’ANNEX I.
2. Nivells de vibracions.
Fins que entrin en vigor els índexs de qualitat acústica i els mètodes d’avaluació a
establir pel Govern i la Comunitat Autònoma en desenvolupament de la Llei del Soroll,
s’observaran les següents normes:
a) Els nivells màxims de vibració permesos a les diferents àrees de sensibilitat
acústica seran els següents:
HORARI DIÜRN
HORARI NOCTURN
ÀREES DE SENSIBILITAT
60
55
ALTA
ÀREES DE SENSIBILITAT
65
60
MITJANA
ÀREES DE SENSIBILITAT
70
65
BAIXA
b) La vibració es mesurarà en unitats d’acceleració vertical màxima (LA).
3. Els nivells màxims de sorolls i de vibracions exposats al present article
s’aplicaran als establiments oberts al públic, atenent a raons d’analogia funcional o de
necessitat de protecció acústica.
Article 12. Avaluació de fonts de contaminació acústica.
1. Fonts sonores.
En virtut del que s’estableix al Decret 20/1987 de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, per a avaluar una determinada font de soroll s’utilitzaran els següents
criteris:
a)
Quan el soroll de fons ambiental estigui comprès entre el nivell màxim i 5 dBA
més, la font no podrà incrementar el nivell de soroll en més de 3 dBA.
b)
Quan el soroll de fons ambiental estigui comprès entre 5 dBA i 10 dBA més, la
font no podrà incrementar el nivell de soroll en més de 2 dBA.
c)
Quan el soroll de fons ambiental estigui comprès entre 10 dBA i 15 dBA més,
la font no podrà incrementar el nivell de soroll en més d’1 dBA.
d)
Quan el soroll de fons ambiental sobrepassi en més de 15 dBA el nivell màxim
permès, la font no podrà incrementar el nivell de soroll.
S’exceptua el mesurament del soroll dels vehicles, que es regiran segons el Capítol
3 de la present ordenança.
2. Fonts de vibracions.
Les fonts de vibracions s’avaluaran aplicant directament els nivells màxims
establerts a l’article 11.2.
Article 13. Mapes de soroll.
1. L’Ajuntament realitzarà mesuraments periòdics en punts prèviament establerts,
amb l’objecte de comprovar el nivell de compliment dels objectius de qualitat acústica.
2. Els mapes de soroll resultants seran posats a disposició dels ciutadans perquè
puguin expressar les seves opinions i suggeriments, mitjançant tràmit d’exposició
pública per un període d’un mes.
3. Els mapes de soroll contindran com a mínim la següent informació:
- Valors dels índexs acústics existents o previstos a cadascuna de les àrees
acústiques afectades.
- Valors límit i objectius de qualitat acústica aplicables a les esmentades àrees.
- Superació o no pels valors existents, dels valors límit dels índexs acústics
aplicables.
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- Compliment o no dels objectius de qualitat acústica.
- Nombre estimat de persones, d’habitatges, de col·legis i d’hospitals exposats a la
contaminació acústica en cada àrea acústica.
4. Els mapes de soroll es revisaran i modificaran cada cinc anys a partir de la seva
data d’aprovació.
5. Els mapes de soroll inclouran la totalitat del territori municipal.
CAPÍTOL 3. SOROLL PROVOCAT PELS VEHICLES I PEL TRÀNSIT RODAT.
SECCIÓ 1. OBJECTIUS I ACCIONS PRIORITÀRIES.
Article 14. Objectius específics.
Sent que el trànsit rodat és la principal causa del soroll ambiental al municipi
d’Eivissa, i amb l’objecte de protegir la salut pública i la qualitat ambiental al territori
municipal, l’Ajuntament estableix com a objectiu bàsic reduir el nivell d’immissió
exterior i interior provocat pel soroll del trànsit rodat, fins assolir els objectius de
qualitat acústica que s’estableixen a la present ordenança.
Article 15. Accions prioritàries.
L’Ajuntament prendrà les mesures necessàries per reduir els nivells de soroll
ambiental produïts pel trànsit rodat. Entre aquestes mesures seran prioritàries les
següents:
- Limitar la velocitat màxima de circulació a l’interior de les zones urbanes.
- Limitar l’accés de determinats tipus de vehicles a les zones on es consideri
necessari, durant el temps i/o horari que s’estimi oportú.
- Acotar totalment determinades zones al trànsit rodat, durant el temps i/o horari
que s’estimi oportú.
- Promoure la creació d’espais per a vianants.
- Realitzar controls preventius del soroll produït pels vehicles.
- Perseguir les actituds incíviques dels conductors que, infringint la present
ordenança, contribueixin a augmentar la contaminació acústica al municipi i la
insalubritat de l’espai urbà.
- Promoure la conscienciació ciutadana amb respecte al soroll, amb especial
incidència sobre els conductors.
Article 16. Actuació d’ofici.
Els agents de l’autoritat actuaran d’ofici contra els titulars de qualsevol vehicle que
sobrepassi els nivells d’emissió permesos per al seu sistema mecànic, o que provoqui,
a la via pública o a l’interior d’edificacions, immissions sonores no permeses per la
present ordenança a causa de l’equip de música del vehicle, l’ús indegut de l’avisador
acústic, o a causa dels seus hàbits de conducció.
SECCIÓ 2. SOROLLS INHERENTS ALS ELEMENTS MECÀNICS DELS VEHICLES.
Article 17. Obligacions del titular.
El titular d’un vehicle té l’obligació que el seu vehicle es trobi en òptimes condicions
de manteniment, amb l’objecte que els nivells de soroll emesos pel vehicle no
sobrepassin els nivells màxims establerts.
Article 18. Transformacions als vehicles.
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1. No es permeten transformacions dels elements mecànics del vehicle, si aquestes
suposen un increment de les emissions sonores d’aquest fins a sobrepassar els límits
establerts a la present ordenança.
2. Es prohibeix específicament la substitució, addició, transformació o eliminació
d’elements del sistema d’escapament del vehicle, si això comporta un increment de
les emissions sonores per sobre dels límits establerts a la present norma.
3. Independentment que es superin o no els nivells establerts a la present
ordenança, queda prohibit circular amb vehicles a motor que funcionin a escapament
lliure, amb silenciadors no eficaços, incomplets, inadequats, deteriorats, i amb vehicles
que duguin instal·lats tubs ressonadors.
4. Es prohibeix la circulació de vehicles quan per excés de càrrega produeixin
sorolls superiors l’establert a la present ordenança
Article 19. Nivells màxims d’emissió permesos en vehicles.
1. Els valors límit d’emissió sonora dels vehicles de motor aturats, mesurats segons
el mètode de proximitat, són els que figuren a la fitxa d’homologació de cada tipus de
vehicle de motor juntament amb el règim de gir del motor amb què han de realitzar-se
els mesuraments.
2. El procediment de mesurament és el que s’estableix a la Directiva 97/24 per a
motocicletes i a la Directiva 81/334 per a la resta de vehicles.
3. El nivell màxim permès d’emissió d’un vehicle serà de 2 dBA sobre el valor límit
establert al punt 1.
4. Respecte als elements mecànics addicionals, com els compressors de
refrigeració o congelació de vehicles isotèrmics, elevadors de càrrega i altres sistemes,
hauran d’ajustar-se als valors màxims de l’article 11.l
SECCIÓ 3. SOROLLS PROVOCATS EN VEHICLES PER ALTRES CAUSES.
Article 20. Ús de l’avisador acústic.
No es permet l’ús de l’avisador acústic en tot el territori municipal, excepte en
situacions d’emergència o perill imminent. Queden exempts d’aquesta prohibició els
vehicles dels cossos de seguretat, dels serveis d’emergència sanitaris, del servei
contraincendis i del servei de protecció civil, sempre que es trobin realitzant un servei
que requereixi la seva utilització.
Article 21. Hàbits en la conducció.
Es prohibeixen els hàbits de conducció que generin sorolls innecessaris, com les
acceleracions o frenades brusques, els derrapaments o el traçat de corbes a velocitat
excessiva, encara que els sorolls generats no sobrepassin els límits establerts.
Article 22. Equips musicals a l’interior de vehicles.
1. Queda expressament prohibit l’ús d’equips de música dels automòbils, quan el so
i/o les vibracions produïts per aquests siguin clarament perceptibles des de l’exterior
dels vehicles i causin molèsties als veïns, vianants o conductors, i en qualsevol cas
quan els nivells d’immissió sonora produïts per aquests a la via pública o a l’interior de
les edificacions afectades sobrepassin els límits màxims establerts per la present
norma al seu article 11.
2. Els sistemes de reproducció de música que, per la seva potència d’emissió sonora,
puguin suposar un risc de deteriorament mecànic del vehicle a causa de les vibracions
emeses, amb el consegüent risc sobre el trànsit, seran objecte de denúncia davant la
Direcció Provincial de Trànsit.
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Article 23. Sistemes acústics antirobatori.
1. Els sistemes antirobatori emissors de sons que s’instal·lin als vehicles comptaran
amb les degudes homologacions.
2. L’ús indegut de sistemes antirobatori sonors constituirà infracció a la present
norma.
3. Els propietaris de vehicles els sistemes acústics antirobatori dels quals, per
defectes d’instal·lació o fabricació, es posin en funcionament de forma injustificada,
provocant molèsties als veïns, podran ser sancionats.
SECCIÓ 4. CONTROL I CORRECCIÓ.
Article 24. Controls acústics preventius.
1. L’Ajuntament realitzarà controls preventius a la via pública per a la comprovació
dels nivells sonors dels vehicles que circulen pel territori municipal.
2. Els controls preventius a la via pública podran realitzar-se amb sonòmetres tipus
2 o tipus 1.
Article 25. Comprovació d’emissions sonores.
1. Durant un control preventiu a la via pública, un vehicle que resulti aparentment
sorollós podrà ser conduït d’immediat, juntament amb el seu conductor, a les
instal·lacions municipals de control sonomètric de vehicles, on es realitzarà un
mesurament del soroll emès.
2. La negativa, per part del conductor o titular del vehicle, a traslladar-se a les
dependències municipals i realitzar el control sonomètric, serà considerada infracció
greu de la present ordenança, i donarà lloc a l’inici del corresponent expedient
sancionador.
Article 26. Emissions no permeses.
1. El resultat positiu del mesurament de soroll a les dependències municipals, en el
sentit de presentar emissions sonores per sobre dels nivells permesos, donarà lloc a
l’inici d’un procediment sancionador sobre el titular del vehicle.
2. Si com a resultat del control sonomètric, es detectàs un excés de 6 dB o més
sobre el màxim nivell d’emissió permès per al vehicle segons l’article 19, es procedirà
a la seua retenció al dipòsit municipal fins al dipòsit d’una fiança de 200 € per part del
seu titular, en espera de la resolució de l’expedient i, en el seu cas, del pagament de la
corresponent sanció. En qualsevol cas, la fiança li serà retornada al titular en
concloure l’expedient sancionador, excepte en el cas que el vehicle no fora retirat en
els terminis establerts en el punt 7 del present article, que es destinarà aquesta
quantitat a despeses de gestió del vehicle abandonat i sense dret a devolució o
compensació.
3. A les dependències municipals es realitzarà un reconeixement extern general del
vehicle, amb especial incidència en els tubs d’escapament i silenciadors, amb
elaboració d’informe que deixi constància del seu estat en el moment del mesurament
sonomètric. En aquesta inspecció podran prendre’s fotografies, que s’incorporaran a
l’informe d’inspecció sonomètrica.
4. La immobilització del vehicle en dependències policíaques es podrà realitzar
sense el mesurament previ dels nivells d’emissió en cas de circular sense dispositiu
silenciador o comptar amb un tub d’escapament de gasos modificat o no homologat
per al tipus de vehicle on estigui instal·lat.
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5. El vehicle retingut podrà ser retirat mitjançant un sistema de remolc, càrrega o
qualsevol altre mitjà que possibiliti arribar a un taller de reparació sense posar el
vehicle en marxa a la via pública, amb l’objectiu de procedir a l’adequació dels seus
components a la legislació vigent. Aquest transport serà a càrrec del titular o conductor
del vehicle.
6. S’entregarà volant d’autorització de circulació per al seu trasllat des del taller que
determini el titular fins a les dependències municipals, i la documentació original
quedarà sota la custòdia de la policia local, qui la retornarà al propietari del vehicle una
vegada s’hagi comprovat l’adequació dels seus components a la normativa i que
l’emissió sonora no supera els límits establerts a la present ordenança.
7. Transcorreguts dos dies hàbils des de la immobilització del vehicle a les
dependències municipals, s’hauran d’abonar taxes d’estada. Si transcorreguessin dos
mesos des que el vehicle hagués set dipositat, sense que fora retirat, s’iniciaran els
tràmits legals establerts per als vehicles abandonats.
Article 27. Correcció.
1. El titular d’un vehicle sorollós tindrà l’obligació de corregir les emissions sonores
del vehicle mitjançant les transformacions que siguin necessàries.
2. En el moment en què s’iniciï un expedient sancionador per vehicle sorollós, el
titular serà requerit perquè, en un termini màxim de quinze dies naturals, realitzi les
correccions concretes necessàries per reduir les emissions sonores del vehicle fins a
nivells autoritzats, i posi a disposició de l’Ajuntament el vehicle amb objecte de
comprovar l’aplicació de les oportunes mesures correctores exigides.
3. Si transcorregut el termini el titular no haguera realitzat les mesures correctores
oportunes, o no es presentàs al lloc fixat per a la comprovació de les modificacions
exigides, incorrerà en infracció greu de la present ordenança.
Article 28. Taxes per control sonomètric de vehicles.
Les taxes per realització de mesurament sonomètric homologat de vehicles a les
instal·lacions municipals seran de la quantia que s’estableixi a la corresponent
ordenança fiscal.
Article 29. Pagament de taxes.
1. En virtut de la disposició addicional sisena de la Llei del Soroll, l’Ajuntament
podrà exigir als titulars de vehicles el pagament de taxes per inspecció sonomètrica.
2. Si com a resultat del control sonomètric homologat, es detectàs un excés del
soroll emès sobre els nivells màxims permesos per al vehicle, es requerirà al seu titular
perquè efectuï el pagament de les taxes per control sonomètric en un termini de quinze
dies naturals a comptar des del dia següent a la realització del control.
3. L’impagament de taxes per control sonomètric serà considerat infracció greu, i
s’iniciarà d’ofici el corresponent expedient sancionador.
Article 30. Registre de vehicles sorollosos.
1. L’Ajuntament mantindrà obert un registre de vehicles sorollosos, on figuraran les
dades rellevants dels vehicles sobre els quals s’hagi iniciat expedient sancionador per
sorolls provocats per elements mecànics del vehicle i/o per l’equip de música d’aquest,
pel sistema acústic antirobatori, així com per hàbits incorrectes de conducció o per l’ús
indegut de l’avisador acústic.
2. La inclusió d’un vehicle al registre li serà comunicada al seu titular mitjançant
carta certificada amb justificació de recepció, on se li explicarà clarament les
implicacions d’aquesta inclusió.
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3. Les implicacions de la inclusió d’un vehicle al registre de vehicles sorollosos es
limiten a aquells casos en què es produeixi reincidència, i s’exposen a l’article 31. En
el cas que no es resolgui sancionar, la inclusió al registre no té repercussions de cap
mena sobre el vehicle, ni sobre el titular, ni sobre el conductor o conductors.
4. El temps de permanència d’un vehicle al registre serà de dos anys a comptar des
de l’inici del darrer procediment sancionador per sorolls iniciat sobre el vehicle.
Article 31. Reincidència.
1. L’acumulació de tres sancions per soroll per part d’un mateix titular o conductor, o
causades per un mateix vehicle, dins del període de permanència al registre de
vehicles sorollosos, es considerarà reincidència.
2. La reincidència podrà ser motiu d’immobilització permanent del vehicle fins que
es reparin les deficiències mecàniques que provoquen els nivells de soroll.
SECCIÓ 5. VEHICLES DELS SERVEIS PÚBLICS.
Article 32. Serveis municipals de neteja viària i recollida de residus.
Les tasques corresponents als serveis municipals de neteja viària i de recollida de
residus sòlids urbans es realitzaran sempre que sigui possible minimitzant l’emissió de
sorolls.
Article 33.- Transports públics i vehicles municipals.
L’Ajuntament vigilarà el compliment d’aquesta ordenança per part de tots els
vehicles i conductors dels transports públics al seu càrrec i del parc mòbil municipal.
Article 34.- Conscienciació del personal de serveis públics.
L’administració municipal serà responsable que tots els empleats dels serveis
municipals, neteja viària i recollida de residus, de transports públics, de taxis, i en
general dels vehicles al seu càrrec, rebin una formació adequada respecte a les bones
pràctiques en la prevenció de la contaminació acústica.
CAPÍTOL 4. OBRES A LA VIA PÚBLICA
Article 35. Condicions generals.
1. Les obres a llocs públics o privats, tant al medi exterior com en espais interiors,
hauran d’observar els valors màxims establerts a la present ordenança.
2. Les obres de qualsevol tipus i titularitat hauran d’executar-se només en dies
laborables, en un horari comprès entre les 8 hores i les 22 hores de dilluns a divendres
i entre les 8 hores i les 14 hores els dissabtes.
3. Les obres a la via pública hauran de comptar amb un estudi d’incidència acústica,
que considerarà les fonts de soroll previstes i les mesures correctores que s’han
d’adoptar per minimitzar les emissions i immissions sonores i no superar els límits
establerts. L’aprovació d’aquest estudi per part dels serveis tècnics municipals serà
preceptiva per poder iniciar les obres.
4. Les emissions sonores de la maquinària a emprar per a les obres a la via pública
s’adaptaran a les prescripcions de la Directiva 2000 / 14 / CEE del Parlament Europeu
i del Consell, de 8 de maig de 2000, relativa a l’aproximació de les legislacions dels
estats membres sobre emissions sonores a l’entorn degudes a les màquines d’ús a
l’aire lliure.
5. A les obres no es permetrà l’emissió de sorolls que no siguin estrictament
necessaris.
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6. El no compliment de les prescripcions de la present ordenança podrà ser motiu
de paralització temporal o definitiva de l’obra, sense perjudici de les sancions adients.
Article 36. Sorolls innecessaris.
Amb l’objectiu de reduir els sorolls innecessaris amb origen a les obres realitzades
a la via pública o a l’exterior dels edificis, es prohibeix expressament el funcionament
d’aparells de ràdio a aquestes, quan produeixin nivells d’immissió no permesos per la
present ordenança al medi exterior, o al medi interior aliè a l’obra.
Article 37. Excepcions.
1. Les obres públiques que, per les tasques a realitzar o per la maquinària a
emprar, puguin previsiblement superar els nivells d’immissió permesos per aquesta
norma, hauran de comptar amb autorització expressa que es farà constar com una de
les condicions sota les quals s’atorga la llicència d’obra.
2. Les obres que necessitin la utilització de maquinària l’emissió de la qual en dBA
mesurada a l’ambient exterior i a 5 m de distància sobrepassi els 90 dBA, hauran de
comptar amb autorització expressa, que es farà constar com una de les condicions
sota les quals s’atorga la llicència d’obra, establint les mesures de control que es
portaran a terme per a minimitzar l’impacte sonor.
3. Exceptuant obres d’emergència o de caràcter urgent, o aquelles la demora de la
realització de les quals pogués comportar perill d’enfonsament, corriment, inundació,
explosió o riscs de naturalesa anàloga, no es permetrà cap excepció a l’horari i
calendari establerts. A l’autorització municipal per a aquests supòsits urgents
s’especificarà l’horari, duració i maquinària utilitzada. Així mateix, establirà que el
responsable de l’obra haurà de comunicar a la població més afectada l’autorització i
condicions d’aquesta.
Article 38. Moratòries.
L’alcalde podrà, mitjançant ban, prohibir en temporada turística les obres, tant
públiques com privades, en l’àmbit que es consideri oportú i durant el temps o horari
que es cregui necessari.
Article 39. Obres públiques.
1. L’Ajuntament promourà l’ús de maquinària, equips i paviments de baixa emissió
acústica, especialment en contractar obres i subministraments.
2. L’Ajuntament incorporarà aquests aspectes al sistema de puntuació per a
l’adjudicació de contractes d’obres licitades per l’Ajuntament.
Article 40. Paviments de vies públiques.
L’Ajuntament promourà la utilització de paviments absorbents del soroll a les obres
públiques d’asfaltat de la xarxa viària municipal.
CAPÍTOL 5. ALTRES FEINES I ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA
Article 41. Operacions de càrrega i descàrrega.
1. Les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies a la via pública es
realitzaran amb la màxima cura, amb objecte de minimitzar els sorolls produïts per
aquestes tasques. La generació de sorolls innecessaris o excessius serà causa
d’infracció, encara que no sobrepassin els nivells d’immissió establerts per aquesta
norma.
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2. Es prohibeix colpejar portes de servei o de vehicles, colpejar o arrossegar
contenidors, caixes, carretons elevadors, i qualsevol altra estructura produint sorolls
molestos i innecessaris, independentment que es superin o no els nivells permesos.
3. Es prohibeixen les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies a la via
pública entre les 22 hores i les 8 hores, exceptuant la recollida de residus sòlids i el
repartiment de queviures.
4. Els compressors dels sistemes de refrigeració de vehicles isotèrmics o
congeladors no produiran nivells de soroll que sobrepassin els nivells establerts en
aquesta ordenança. En cas contrari hauran de ser apagats totalment durant les
operacions de càrrega i descàrrega.
Article 42. Muntatge i retirada de mobiliari de terrasses, i d’altres mobles i
elements presents a la via pública.
1. Les tasques a la via pública de recollida o de col·locació de mobles de terrasses
d’establiments de serveis, de cartells publicitaris mòbils, d’expositors mòbils o de
qualsevol altra estructura o moble col·locat a la via pública pel titular o els empleats
d’un determinat local, sigui quina sigui la seva activitat, no podran provocar nivells
d’immissió interiors o exteriors no permesos a la present norma, sense importar la
duració del soroll emès.
2. En horari nocturn, aquestes tasques hauran de realitzar-se amb el màxim afany
de no produir sorolls innecessaris o excessius. Queda expressament prohibit
arrossegar els mobles de terrasses en horari nocturn, independentment del nivell
acústic provocat.
3. L’incompliment reiterat d’aquest article podrà ser motiu de retirada temporal de la
concessió d’utilització de la via pública per als mobles, cartells o estructures causants
del soroll.
Article 43. Operacions d’obertura i tancament d’establiments.
1. Les operacions diàries d’obertura i tancament d’establiments es realitzaran amb
les mesures necessàries per tal de no produir sorolls molests, especialment l’obertura i
tancament de persianes metàl·liques i similars, independentment del nivell acústic
provocat.
2. La producció d’immissions de soroll per sobre dels nivells permesos a causa
d’aquestes operacions es considerarà una infracció i podrà ser motiu de denúncia.
Article 44. Operacions de dipòsit i recollida de residus domiciliaris a la via
pública.
1. El dipòsit dels residus sòlids urbans als contenidors habilitats amb aquesta
finalitat per l’Ajuntament es realitzarà amb la màxima cura per no produir sorolls
innecessaris. No es permet fer soroll innecessari colpejant els contenidors, obrint i
tancant les seues tapes, en utilitzar les portes de servei dels locals, ni realitzar
qualsevol altra operació produint sorolls innecessaris que puguin molestar els veïns,
encara que no se sobrepassin els màxims nivells permesos per aquesta ordenança, i
encara que sigui durant un breu espai de temps. No està permès arrossegar els
cubells de les escombraries per la via pública.
2. No es permet el dipòsit de residus d’envasos de vidre als contenidors
corresponents (contenidor verd) entre les 22 hores i les 8 hores.
CAPÍTOL 6. COMPORTAMENT DELS CIUTADANS A LA VIA PÚBLICA I EN LA
CONVIVÈNCIA DIÀRIA.
Article 45. Règim general.
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Els ciutadans, residents o no, observaran en el seu comportament diari, tant en
llocs públics com privats, les prescripcions de la present norma quant a producció de
sorolls, de manera que no es superin els nivells sonors màxims permesos d’immissió
en medi interior i/o exterior tant en llocs públics com privats, i en qualsevol cas de
manera que no es produeixin molèsties al veïnat.
Article 46. Comportament a la via pública.
A la via pública i a l’interior dels transports públics, es prohibeix cantar, cridar, fer
funcionar aparells audiovisuals, equips o instruments musicals, i en general provocar
qualsevol soroll innecessari que pugui ocasionar molèsties al veïnat o a la ciutadania,
encara que aquest no superi els nivells sonors màxims permesos d’immissió al medi
interior i/o exterior.
Article 47. Comportament veïnal.
1. El comportament a l’habitatge particular estarà subjecte a la present norma, i
podrà ser motiu d’actuació municipal, quan el soroll provocat per aquest produeixi
molèsties als veïns o als vianants, encara que no se superin els nivells màxims
permesos.
2. L’acció municipal prestarà especial atenció al fet que les següents fonts de soroll
no produeixin molèsties al veïnat:
- La intensitat sonora de la veu humana o l’activitat directa de les persones.
- El moviment de mobles i estris.
- Les activitats de bricolatge o tasques domiciliàries.
- Els animals domèstics.
- Els electrodomèstics, aparells de música i aparells audiovisuals.
- Els aparells d’aire condicionat, ventilació, climatització i refrigeració.
3. Es prohibeix tenir animals domèstics a l’exterior dels habitatges en horari nocturn,
quan aquests produeixin molèsties als veïns, encara que no es superin els nivells
màxims permesos.
4. Es prohibeix fer funcionar aparells de música, instruments musicals o equips
audiovisuals en habitatges particulars quan el seu so sigui clarament perceptible des
de la via pública augmentant el nivell d’immissió en aquesta, independentment que es
superin o no els nivells sonors màxims permesos d’immissió al medi exterior.
5. No es permetran les obres en els elements constructius dels edificis quan el
resultat d’aquestes suposi l’incompliment de les normatives tècniques referents a les
seves condicions acústiques, i en concret la Norma Bàsica de l’Edificació NBE CA-88
o les que la substitueixin.
CAPÍTOL 7. EQUIPS DE SO EN LOCALS
Article 48. Equips de so.
1. A efectes de la present ordenança, es consideren equips de so els aparells
reproductors de música gravada o en directe, els instruments musicals, els
sintonitzadors de ràdio, els televisors i els aparells reproductors audiovisuals de
qualsevol tipus, incloent equips de veu en viu i música gravada (“Karaoke”)
2. Tot local públic on existeixi un equip de so haurà de comptar amb les llicències
específiques oportunes, independentment que l’activitat autoritzada a aquest estigui o
no relacionada directament amb la utilització d’aquests equips.
3. En cap cas, sigui quin sigui el tipus de local i l’activitat que s’hi desenvolupi, es
permetrà l’emissió de soroll des d’elements instal·lats en parts exteriors de l’edificació,
ni en terrasses ni a la via pública.
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4. En cap cas el so podrà transcendir a l’exterior del local, sigui quina sigui la seva
activitat i tipologia, de manera que se superin els nivells sonors màxims d’immissió
contemplats a la present ordenança.
5. Els locals oberts al públic que no comptin amb insonorització, hauran d’aturar tota
activitat dels equips de música a les 24 hores.
Article 49. Condicions acústiques dels elements constructius.
Les condicions acústiques exigides per als diversos elements constructius que
componen l’edificació, seran determinades per la Norma bàsica de construcció sobre
condicions acústiques NBE-CA-88 o qualsevol altra que la substitueixi i les altres
normatives que s’estableixin respecte a l’aïllament de l’edificació. En el cas que en un
mateix edifici coexisteixin usos residencials a la primera planta, i poguessin localitzarse a la planta baixa, conforme al Planejament municipal, usos susceptibles de produir
sorolls o vibracions, l’aïllament acústic mínim del forjat mesurat segons la UNE-ENISO 140-4 i UNE-EN-ISO 717-1, serà de 55 dB (A).
Article 50. Tipus de locals subjectes a autorització.
1. A efectes de la present ordenança i sense perjudici d’altres classificacions que es
contemplin en altres normatives, els locals subjectes a llicència d’activitats musicals
es classifiquen en:
- Tipus A. Els que presenten nivells d’immissió interna per sobre dels nivells
sonors màxims permesos, i que necessiten insonorització. Es tracta
d’establiments la llicència d’activitat dels quals comporta l’autorització per al
funcionament dels equips de so.
- Tipus B. Els que no poden sobrepassar els nivells establerts al seu interior, i
que necessiten limitador acústic. Es tracta d’establiments la llicència d’activitat
dels quals no comporta l’autorització per al funcionament d’equips de so, motiu
pel qual aquests han de ser autoritzats expressament per l’Ajuntament.
2.- Els locals Tipus A es corresponen amb els definits a l’Ordre de la Conselleria de
Funció Pública i Interior, de 7 d’octubre de 1998, sobre la classificació i nomenclatura
oficial de les activitats musicals autoritzables, com ara:
- Sala de festes.
- Sala de ball.
- Discoteca.
- Cafè concert.
Els locals amb l’activitat de “Karaoke” necessitan obtenir llicència d’activitat de cafè
concert.
3.- Els locals Tipus B corresponen a les següents tipologies:
- Bars, cafeteries i restaurants.
- Tendes de música.
- Restaurants.
- Tendes de moda.
- Gimnasos.
- Establiments d’hostaleria amb sistemes acústics o audiovisuals d’animació, sense
música en viu.
- Qualsevol altre tipus d’establiment obert al públic on existeixi una amenització
musical de caràcter ambiental per mitjans exclusivament mecànics, i que no estigui
inclòs al tipus A.
En aquests establiments podran funcionar-hi equips de so, prèvia autorització
per part de l’Ajuntament.
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A l’interior d’aquests locals no hi podran funcionar equips de música o audiovisuals
de qualsevol tipus, si no estan dotats de dispositius limitadors i en qualsevol cas
quan els nivells d’immissió interior al local sobrepassin els 65 dBA, o els nivells
d’immissió exteriors i interiors fora del local sobrepassin els límits establerts a la
present ordenança.
Article 51. Cinemes.
Els locals destinats a activitats de cine, no podran sobrepassar al seu interior nivells
acústics de 90 dBA, sense perjudici del compliment dels nivells sonors màxims
d’immissió interns i externs establerts amb caràcter general a l’article 11.
Article 52. Autorització del funcionament d’equips de so.
1. Es requereix autorització per al funcionament d’equips de so per als locals
catalogats com Tipus A i Tipus B a l’article 49 de la present ordenança. Aquesta
autorització es realitza mitjançant llicència d’activitat en el cas de locals tipus
A, i com a permís específic en el cas de locals tipus B.
2. En tots els casos, l’autorització del funcionament d’equips de so requerirà la
presentació d’un estudi acústic realitzat per tècnic competent i al que hi figuraran, com
a mínim, els següents apartats:
- Nivell de soroll pre-operacional.
- Inventari i característiques tècniques dels equips a utilitzar.
- Localització en un plànol de tots els elements que constitueixen l’equip musical.
- Detall de localització, sistemes de fixació, subjecció i aïllament vibratori dels
elements emissors dels equips (altaveus), i les mesures correctores adoptades
(direccionalitat i altres).
- Projecte d’aïllament acústic, amb detall de disseny i de càlcul de reducció de
nivells transmesos i de nivells de reverberació, de totes les mesures
d’insonorització als elements estructurals i els altres elements del local incloent
portes i finestres, sistemes de ventilació i qualsevol altre element constructiu
susceptible de transmetre sorolls i / o vibracions. Es detallaran gammes de
freqüències i absorció acústica dels elements aïllants.
- Càlcul justificatiu dels nivells màxims a l’interior del local.
- Càlcul justificatiu dels nivells d’immissió al medi interior i exterior en l’entorn del
local, considerant els nivells de fons existents.
- Càlcul justificatiu dels nivells de reverberació i aïllament.
- Detall de sistemes d’autocontrol i de limitadors de so adients, els quals hauran
d’ajustar-se al que estableix la present ordenança a l’article 56.
- Mesures que s’adoptaran per tal de controlar i minimitzar el soroll produït pels
usuaris a l’exterior del local, i el protocol d’actuació corresponent.
Article 53- Locals amb nivells no saludables.
Els locals musicals corresponents a discoteques, sales de ball, sales de festes i
cafès concert, segons es defineixen a l’Ordre de la Conselleria de Funció Pública i
Interior, de 7 d’octubre de 1998, sobre la classificació i nomenclatura oficial de les
activitats musicals autoritzables, i els equips de les quals puguin produir a l’interior del
local un nivell d’immissió sonora superior a 90 dBA, hauran d’estar convenientment
senyalitzats, per advertir del perill potencial que això suposa sobre la salut de les
persones. A l’annex II hi figura un model de la senyalització que haurà de trobar-se a
l’entrada del local i a la vista del públic que hi accedeixi.
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Article 54. Comprovació prèvia per part dels serveis municipals.
1. En el moment previ a l’autorització d’activitats musicals, els serveis municipals
podran comprovar la veracitat de totes les informacions i previsions contemplades a
l’estudi acústic.
2. Els esmentats mesuraments de comprovació es realitzaran mitjançant la
utilització de gravacions de soroll blanc, soroll rosa i soroll d’impacte, a un volum
corresponent al màxim permès pel potenciòmetre. Entre aquests mesuraments es
realitzaran com a mínim, els següents:
Nivells sonors d’immissió interns al propi local.
Nivells sonors d’immissió interns als habitatges contigus i/o propers previsiblement
més afectats. S’hi comprovaran a més nivells de soroll impulsiu i de baixa freqüència.
Nivells sonors d’immissió externs a la via pública.
Nivells sonors d’immissió externs a les zones comuns d’edificis confrontants o
propers i al propi edifici.
3. Es comprovarà que cap d’aquests nivells sobrepassen els màxims permesos per
l’àrea acústica on es realitza cada mesurament.
4. No s’autoritzarà cap activitat musical que superi els nivells permesos per la
present ordenança.
Article 55. Taxes per control sonomètric de locals.
Les taxes per la realització de mesuraments sonomètrics en locals seran de la
quantia que s’estableixi a la corresponent ordenança fiscal.
Article 56. Pagament de taxes.
1. En virtut de la disposició addicional sisena de la Llei del Soroll, l’Ajuntament
podrà exigir als titulars de locals el pagament de taxes per inspecció sonomètrica, en
el cas que els mesuraments sobrepassin els nivells permesos.
2. Si com a resultat del control sonomètric, es detectàs un excés de soroll emès
sobre els nivells màxims permesos o sobre les condicions de l’autorització municipal o
llicència d’activitat, es requerirà el seu titular perquè efectuï el pagament de les taxes
per control sonomètric en un termini de quinze dies naturals a comptar de del dia
següent a la realització del control.
3. L’impagat de taxes per control sonomètric serà considerat infracció greu, i
s’iniciarà d’ofici el corresponent expedient sancionador.
4. L’Ajuntament podrà adoptar un sistema de vigilància automàtica basat en la
tramesa telemàtica dels nivells i dades continguts als limitadors. Les característiques
d’aquest sistema seran definides per l’Ajuntament, el cost de la transmissió telemàtica
serà assumit pels propietaris.
Article 57. Sistemes de limitadors controladors.
1. Els locals Tipus B amb equips de so estan obligats a tenir en funcionament
sistemes d’autocontrol d’emissions, mitjançat la instal·lació d’equips limitadors
controladors de les emissions acústiques.
2. Les condicions que hauran de complir els sistemes limitadors controladors de les
emissions acústiques s’especifiquen a l’annex III de la present ordenança.
3. L’Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment la col·laboració del titular o
empleats del local, per a inspeccionar el limitador, i per a extraure d’ell dades
emmagatzemades, mitjançant equip apropiat per a aquesta operació.
4. Els titulars de les llicències tindran l’obligació de tenir els dispositius de control en
perfecte estat de funcionament. En cas contrari es procedirà al precintat immediat de
l’activitat musical.
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Article 58. Soroll causat a l’exterior pels clients.
1. Els titulars dels locals musicals hauran de col·laborar en la minimització del soroll
que puguin causar els seus clients en entrar i sortir del local o en romandre al seu
exterior en el seu entorn immediat.
2. El personal de seguretat dels locals musicals, o en el seu defecte els titulars, els
encarregats o els empleats, vetllaran perquè al seu exterior no es produeixin nivells de
soroll no permesos per aquesta normativa i provocats pels seus clients, deguts a veus,
vehicles, i qualsevol altra causa, informant a aquests al respecte i sol·licitant la seva
col·laboració. En cas que persisteixin els sorolls, hauran de requerir la presència de la
Policia Local.
3. Les persones que causin sorolls a l’interior d’aquests establiments podran ser
sancionades quan produeixin nivells de soroll no permesos per aquesta normativa.
4. Els titulars de locals musicals podran ser sancionats pel soroll produït a l’exterior
del local pels seus clients, quan existeixin reiterades denúncies per sorolls a l’exterior
del local causades pels seus clients.
5. Els titulars de locals musicals podran ser sancionats pel soroll produït a l’exterior
del local pels seus clients, segons el que s’estableix al punt 4, però no pel que
provoquin terceres persones alienes a la clientela.
Article 59. Zones acústicament saturades.
A les àrees que es considerin acústicament saturades, i mentre persisteixin les
condicions que varen donar lloc a aquesta declaració, no es permetran noves activitats
musicals que suposin un increment en els nivells sonors d’immissió interior i/o exterior.
CAPÍTOL 8. ALTRES EQUIPS I MAQUINÀRIES EN LOCALS.
Article 60. Règim general.
1. En locals públics o privats, el funcionament d’equips i màquines, de sistemes
mecànics i de qualsevol altre tipus d’aparells, estirà subjecte a les limitacions
establertes a la present ordenança, i especialment a tot allò que fa referència a nivells
màxims permesos d’immissió en ambients interiors i exteriors.
2. Els titulars dels locals seran els responsables del compliment dels nivells màxims
establerts, i prendran les mesures oportunes perquè les immissions en habitatges o
locals adjacents o propers, i en el medi exterior, es trobin dins del que permet la
present ordenança.
3. Els titulars dels locals aplicaran les millors tecnologies disponibles i
econòmicament viables per a l’aplicació de mesures correctores sobre les fonts de
soroll de la seva titularitat.
Article 61. Estudi acústic.
Per a l’autorització d’obertura i/o funcionament de qualsevol activitat serà necessari
presentar un estudi acústic, el qual tindrà en consideració:
- El nivell de soroll pre-operacional.
- Les fonts potencials de sorolls associats a l’activitat, i la justificació de la seva
necessitat.
- Les característiques tècniques dels equips, aparells i màquines pel que fa a les
seves emissions sonores, tant sorolls com vibracions
- La localització al local de cadascuna de les fonts de soroll previstes.
- Projecte d’aïllament acústic, amb les mesures d’insonorització de tots els
elements estructurals, i els altres elements del local incloent portes i finestres,
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-

sistemes de ventilació i qualsevol altre element constructiu susceptible de
transmetre sorolls i/o vibracions.
Els nivells sonors que previsiblement es generin a l’interior del local i al seu
exterior, tant en llocs públics com privats, en medi interior o en medi exterior.
Els horaris de funcionament de les diferents fonts i la justificació d’aquests
horaris.
Les mesures correctores que s’adoptaran per tal de minimitzar les emissions de
les fonts i les immissions a l’entorn.
Compatibilitat amb l’entorn acústic del local, justificant la no incidència sobre
altres activitats i usos existents en aquest entorn, especialment pel que fa a
usos sensibles al soroll.

Article 62. Activitats classificades.
En el cas d’activitats subjectes a classificació, l’estudi acústic s’incorporarà a la
documentació tècnica que exigeixi la normativa vigent.
Article 63. Normes específiques de disseny i instal·lació.
1. No podrà instal·lar-se màquina o element emissor de vibracions i/o sorolls en o
sobre forjats, parets mestres, columnes, pilars, terrats, sostres o altres elements
estructurals excepte en els casos en què es demostri que no es produeixen vibracions
o sorolls molests per al veïnat, o quan l’estudi acústic demostri que s’han pres
suficients mesures correctores d’aïllament per impedir les esmentades molèsties.
2. La instal·lació sobre el terra dels aparells o equips emissors, haurà de realitzar-se
amb les mesures oportunes d’aïllament, especialment davant de la transmissió de
vibracions. Això vendrà justificat al corresponent estudi acústic.
3. La distància mínima dels emissors acústics al tancament perimetral del local serà
d’un metre. Quan les mesures correctores siguin suficients i es justifiqui la seva
efectivitat, podrà reduir-se aquesta distància.
4. Els conductes pels quals circulin fluids en règim forçat, disposaran de dispositius
antivibratoris de subjecció.
5. La connexió d’equips per al desplaçament de fluids, com ara instal·lacions de
ventilació, climatització d’aire, aire comprimit i conduccions o canonades, es realitzarà
mitjançant preses o dispositius elàstics. Els trams inicials i, si és necessari, la totalitat
de la conducció se suportarà amb elements elàstics per evitar la transmissió de sorolls
i vibracions a través de l’estructura de l’edifici.
6.- Si les conduccions han de travessar parets, no ho faran directament sinó a
través d’elements elàstics de provada capacitat aïllant.
Article 64.- Taxes per control sonomètric.
1. Les taxes per realització de mesurament sonomètric a qualsevol local o
instal·lació seran de la quantia que s’estableixi a la corresponent ordenança fiscal.
2. En virtut de la disposició addicional sisena de la Llei del Soroll, l’Ajuntament
podrà exigir als titulars de locals o instal·lacions de qualsevol tipus el pagament de
taxes per inspecció sonomètrica, independentment del resultat de la prova.
CAPÍTOL 9. SISTEMES ACÚSTICS D’ALARMA.
SECCIÓ 1. RÈGIM GENERAL.
Article 65. Tipus de sistemes acústics d’alarma.
1. Tots els sistemes acústics d’avís o alarma tant de vehicles com d’immobles,
estan subjectes a regulació municipal.
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2. A efectes de la present ordenança, els sistemes d’alarma es classifiquen en:
a) Sistemes acústics d’alarma instal·lats en vehicles automòbils per prevenir el
robatori d’aquests.
b) Sistemes acústics d’alarma tipus sirenes instal·lats en vehicles dels serveis
d’emergència sanitària, de bombers o de protecció civil, i de les forces de seguretat.
c) Sistemes acústics d’alarma antirobatori instal·lats en immobles, tant locals públics
o privats com habitatges.
3. Els sistemes del tipus a) es regulen al CAPÍTOL 3. La resta es regulen al present
CAPÍTOL.
SECCIÓ 2. SIRENES DE VEHICLES D’EMERGÈNCIA I SEGURETAT.
Article 66. Utilització de les sirenes.
1. Els vehicles autoritzats a instal·lar sirenes acústiques hauran de fer-ne ús només
quan sigui estrictament necessari, en el cas que no sigui suficient amb el funcionament
dels sistemes lluminosos, i en qualsevol cas només quan estiguin prestant un servei.
2. En situació de servei i quan el vehicle es trobi encallat entre el trànsit, es
minimitzarà la utilització de la sirena acústica en la mesura possible.
3. La utilització injustificada de la sirena acústica, en situació de desplaçament
rutinari o fora d’un servei urgent, es considerarà infracció greu.
Article 67. Regulació sonora.
1. Tots els vehicles dotats de sirena acústica hauran de tenir un sistema de
regulació de la intensitat sonora d’aquesta.
2. El personal a càrrec de la sirena evitarà sempre que sigui possible emetre al
màxim d’intensitat de l’aparell, dosificant adequadament la intensitat sonora segons les
necessitats reals, i en qualsevol cas es respectaran els límits establerts al present
CAPÍTOL.
Article 68. Nivells sonors d’immissió màxims permesos.
En horari diürn, el nivell màxim autoritzat per a les sirenes serà de 95 dBA, mesurant a
cinc metres de distància de la sirena i en la direcció de major intensitat sonora.
En horari nocturn, el nivell màxim autoritzat per a les sirenes serà de 90 dBA,
mesurant a cinc metres de distància de la sirena i en la direcció de major intensitat
sonora.
Article 69. Formació del personal.
Els titulars dels serveis d’emergència i seguretat seran els responsables d’impartir la
formació i les instruccions necessàries als operaris de les sirenes perquè el seu ús es
mantingui dins del que s’estableix al present CAPÍTOL.
Article 70. Sol·licitud i autorització.
1. La instal·lació de sirenes en vehicles requerirà de l’autorització municipal.
2. La documentació a presentar pels titulars contindrà com a mínim la següent
informació:
- Còpia de la documentació del vehicle.
- Característiques tècniques acústiques del sistema sonor.
- Valors màxims d’emissió mesurats a màxima intensitat i a cinc metres de
distància, en dBA.
- Detall del sistema de regulació d’intensitat, amb localització dintre del vehicle,
tipus d’accionament i rang d’intensitat sonora.
- Documentació del titular o sol·licitant.
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- Localització del vehicle en situació d’espera.
SECCIÓ 3. ALARMES ACÚSTIQUES ANTIROBATORI INSTAL·LADES EN
IMMOBLES.
Article 71. Ús indegut.
Es prohibeix fer ús de les alarmes acústiques sense justificació.
Article 72. Assaigs.
1. Es permetran assaigs d’alarmes en horari diürn, sempre que se sol·liciti
prèviament permís a l’Ajuntament, mitjançant sol·licitud on es detalli hora i lloc de
l’assaig.
2. No es podran sol·licitar més de tres assaigs a l’any sobre el mateix sistema
d’alarma.
3. La durada dels assaigs no podrà superar els tres minuts.
Article 73. Sol·licitud d’autorització.
Els titulars de sistemes acústics d’alarmes en immobles hauran de sol·licitar permís
per a la instal·lació o presència d’aquests, mitjançant escrit detallant les
característiques tècniques acústiques del sistema a instal·lar, i la localització dels
elements que conformen el sistema d’alarma.
Article 74. Control dels titulars.
1. Els titulars d’alarmes hauran de proporcionar a l’Ajuntament els telèfons
necessaris perquè se’ls pugui localitzar en qualsevol moment, en previsió d’una
posada en funcionament injustificada o per avaria. Aquests telèfons podran ser els del
titular o els de qualsevol persona que s’encarregui de la desconnexió de l’alarma.
2. En el cas de persones jurídiques, es proporcionaran els telèfons d’un encarregat
o empleat autoritzat per procedir a la desconnexió de l’alarma.
3. El desconeixement del titular o la impossibilitat de localitzar-lo suposarà
l’autorització tàcita per a la intervenció policíaca necessària per a interrompre el
funcionament de l’alarma.
Article 75. Alarmes a l’exterior dels edificis.
Quan els elements emissors es trobin a l’exterior d’edificis, hauran de complir els
següents requisits:
- El nivell sonor màxim d’immissió mesurat a deu metres no haurà de superar els
85 dBA.
- El temps d’emissió màxim continuat serà de 60 segons, amb pauses de 30
segons, amb un nombre de períodes de funcionament no superior a dos, havent
de passar després a emetre senyal únicament lluminosa.
Article 76. Alarmes en zones comuns interiors.
Quan els elements emissors es trobin en zones interiors comuns o de serveis de
l’edifici, hauran de complir els següents requisits:
- El nivell sonor màxim d’immissió mesurat a deu metres no haurà de superar els
70 dBA.
- El temps d’emissió màxim continuat serà de 60 segons, amb un sol període,
havent de passar després a emetre senyal únicament lluminosa.
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CAPÍTOL 10. DENÚNCIA, INSPECCIÓ, CONTROL I INFRACCIÓ.
Article 77. Acció pública.
Serà pública l’acció per exigir el compliment del que estableix la present norma.
L’Ajuntament, d’ofici o a instància de part interessada, emprendrà les accions
administratives oportunes per a garantir i exigir el compliment del que s’estableix a la
present norma.
Article 78. Denúncia.
La denúncia de l’incompliment de la present ordenança podrà realitzar-se per part
de qualsevol persona física o jurídica de les següents formes:
Mitjançant comunicació amb els serveis de la Policia Local o del telèfon
d’atenció al ciutadà.
Mitjançant compareixença i denúncia verbal a les dependències de la Policia
Local.
Mitjançant escrit de denúncia presentat al registre general d’entrada de
l’Ajuntament.
Article 79. Inspecció i control preventiu.
SECCIÓ 1. ASPECTES GENERALS.
1. L’Ajuntament podrà requerir als titulars de locals públics o privats, o als titulars
d’habitatges, per comprovar les condicions acústiques d’aquests. Els titulars de locals
públics o privats estan obligats a permetre l’entrada dels agents de l’autoritat amb
l’objecte de realitzar inspeccions acústiques. Per a l’entrada en domicilis, serà
necessària l’autorització del propietari o resolució judicial.
2. L’Ajuntament podrà requerir al titular o conductor d’un vehicle per a realitzar una
inspecció sonomètrica d’aquest a la via pública o a les dependències municipals. El
titular o conductor està obligat a facilitar aquesta inspecció.
3. Les inspeccions acústiques seran realitzades pels serveis tècnics municipals
competents, que són:
a) Els agents de la Policia Local amb diploma en Inspecció Sonomètrica.
b) Els tècnics a tal efecte contractats per l’Ajuntament i que tinguin capacitat legal i
professional: enginyers, enginyers tècnics, arquitectes, arquitectes tècnics, i altres
tècnics capacitats.
4. Les metodologies de mesurament i les característiques i condicions dels equips
de mesurament a utilitzar s’especifiquen a la present ordenança.
5. Les autoritats municipals, els funcionaris encarregats a tal efecte, i els agents de
la Policia Local tindran la consideració d’agents de l’autoritat, en virtut de l’article 27.1
de la Llei del Soroll i als efectes de la Llei 30/92 RJAP.
6. El control preventiu serà dut a terme pels agents de la Policia Local.
SECCIÓ 2. TIPIFICACIÓ D’INFRACCIONS.
Article 80. Tipificació.
En virtut de l’article 28 de la Llei del Soroll, les infraccions a la present ordenança es
classifiquen en molt greus, greus i lleus.
Article 81. Infraccions molt greus.
Es consideraran infraccions molt greus les següents:
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- La superació dels nivells sonors màxims establerts a la present ordenança, amb
dany o risc greu sobre el medi ambient, sobre la salut física o psíquica de les persones
o sobre els béns públics o privats, o quan es superin en més de 6 dBA els nivells
sonors màxims permesos.
- L’incompliment de les condicions acústiques en què s’ha atorgat llicència
d’activitat, amb dany o risc greu sobre el medi ambient, sobre la salut física o psíquica
de les persones o sobre els béns públics o privats.
- L’incompliment de les normes referents a condicions acústiques en edificis, amb
dany o risc greu sobre el medi ambient, sobre la salut física o psíquica de les persones
o sobre els béns públics o privats.
- L’incompliment o trencament de mesures de paralització temporal o definitiva de
l’activitat, o de precinte o retirada d’equips o maquinària.
- La reincidència en sancions greus en nombre de tres en un període de dos anys,
excepte en el cas dels vehicles.
- L’acumulació de tres sancions greus durant el temps de permanència d’un vehicle
al registre de vehicles sorollosos.
Article 82. Infraccions greus.
Es consideraran infraccions greus les següents:
- La superació de nivells sonors màxims permesos, sense dany o risc greu sobre
el medi ambient, sobre la salut física o psíquica de les persones o sobre els
béns públics o privats, o quan es sobrepassin els esmentats nivells entre 3 i 6
dBA sobre els nivells màxims permesos.
- La reincidència en sancions lleus en nombre de tres en un període de dos anys,
excepte en el cas dels vehicles.
- L’acumulació de tres sancions lleus durant el temps de permanència d’un
vehicle al registre de vehicles sorollosos.
- No permetre o facilitar l’entrada d’agents de l’autoritat en tasca d’inspecció de
les condicions acústiques en locals públics o privats.
- Negar-se a sotmetre un vehicle a un control acústic en el moment en què es
requereixi per part dels agents de l’autoritat. S’entendrà com a no presentació
del vehicle el retard superior a vint dies.
- El fet de dificultar, obstruir, retardar o impedir l’activitat inspectora de
l’administració municipal.
- Manipular sense autorització els equips limitadors de so instal·lats a locals.
- L’incompliment de les condicions acústiques en què s’hagi atorgat llicència
d’activitat, sense dany o risc greu sobre el medi ambient, sobre la salut física o
psíquica de les persones o sobre els béns públics o privats.
- La realització d’activitats musicals sense la corresponent llicència d’activitat
musical.
- La generació de nivells acústics d’immissió no permesos, a conseqüència
d’obres a la via pública, per sobre de 6 dBA sobre els nivells màxims permesos.
- La instal·lació d’aparells, equips o elements emissors de soroll sense haver
realitzat les corresponents sol·licituds i/o sense disposar dels permisos
necessaris.
- L’incompliment de les normes referents a condicions acústiques en edificis,
sense dany o risc greu sobre el medi ambient, sobre la salut física o psíquica de
les persones o sobre els béns públics o privats.
- La ocultació, manipulació o alteració maliciosa de la informació tècnica referent
a equips, aparells o elements fonts de soroll, presentada per a l’obtenció de
llicència d’activitat i/o d’obertura.
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La no adopció de les mesures correctores addicionals que hagin set proposades
per l’administració local per al funcionament d’una activitat.
L’ús injustificat de sirenes acústiques en vehicles autoritzats a portar-les.

Article 83. Infraccions lleus.
- La no comunicació a l’administració local de la informació requerida per aquesta
dins dels terminis establerts.
- La instal·lació o comercialització d'equips, aparells i elements emissors acústics
o que modifiquen les condicions d'emissió acústica d'equips, màquines o
vehicles, sense acompanyar informació referent als seus nivells d'emissió o
índexs de modificació d'emissions, quan aquesta informació sigui exigible
conforme a la normativa de comercialització i instal·lació d'aquests equips,
aparells o elements. En el cas d'elements que modifiquin les emissions de
vehicles, quan les emissions provocades pel vehicle superen els valors
permesos.
- La superació de nivells sonors màxims permesos, sense dany o risc greu sobre
el medi ambient, sobre la salut física o psíquica de les persones o sobre els
béns públics o privats només quan es sobrepassin aquests nivells entre 0 i 3
dBA sobre els nivells màxims permesos.
- La generació de nivells acústics d'immissió no permesos, com a conseqüència
d'obres a la via pública, entre 0 i 3 dBA sobre els nivells màxims permesos.
- Qualsevol altra informació no tipificada com a greu o molt greu.
CAPÍTOL 11. RÈGIM SANCIONADOR
Article 84. Sancions.
En virtut del que s'estableix a la Llei del Soroll, el règim sancionador per
incompliment dels preceptes de la present ordenança serà el següent:
1. Infraccions molt greus.
- Multes des de 12.001 euros fins a 300.000 euros.
- Revocació o suspensió temporal de llicència d'activitat, per període d'entre un any
i un dia i cinc anys.
- Clausura definitiva, total o parcial de les instal·lacions.
- Clausura temporal, total o parcial, de les instal·lacions per un període no inferior a
dos anys ni superior a cinc anys.
- Precintat temporal o definitiu d'equips i màquines.
- Prohibició temporal o definitiva de desenvolupament d'activitats.
- Precintat d'equips de música per un període de dos anys.
2. Infraccions greus.
- Multes des de 601 euros fins a 12.000 euros.
- Suspensió temporal de llicència d'activitat per període d'entre un mes i un dia i un
any.
- Clausura temporal, total o parcial, de les instal·lacions per un període inferior a dos
anys.
- Precintat d'equips de música per un període d'un any.
3. Infraccions lleus.
Multa de fins a 600 euros.
Article 85. Criteris per establir la quantia de les multes.
Les sancions s'imposaran atenent a:
a) Les circumstàncies del responsable.
b) La importància del dany o deteriorament causat.
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c) El grau de dany o molèstia causada a les persones, als béns o al medi
ambient.
d) La intencionalitat o negligència.
e) La reincidència i la participació.
CAPÍTOL 12. MESURES CAUTELARS I COERCITIVES
Article 86. Mesures cautelars i provisionals.
1. Quan existeixi un risc greu per al medi ambient o la salut de les persones,
l'Ajuntament podrà ordenar mitjançant resolució motivada les següents mesures:
a) Precintat d'aparells, equips, vehicles o qualsevol focus emissor.
b) Clausura temporal, parcial o total, de les instal·lacions o de l'establiment.
c) Suspensió temporal de llicència d'activitat i/o d'obertura.
d) Qualsevol mesura que s'estimi oportuna de correcció, seguretat o control que
impedeixin la continuïtat en la producció del risc o del dany.
2. Aquestes mesures s'han de ratificar, modificar o aixecar en el corresponent acord
d'inici de procediment sancionador, que haurà d'efectuar-se durant els quinze dies
següents a l'adopció de les mesures provisionals.
3. El canvi de titularitat d'una activitat, així com el seu objecte, no comportarà la
suspensió de l'expedient.
4. Tota sol·licitud de canvi de titularitat d'una activitat en funcionament, haurà d'anar
acompanyada d'un certificat municipal relatiu a possibles expedients sancionadors
pendents sobre l'activitat.
Article 87. Multes coercitives.
En el cas d'incompliment i/o impagat de sancions, incompliment de mesures
correctores o de mesures cautelars o de qualsevol altre requeriment realitzat per part
de l'autoritat municipal, podran aplicar-se multes coercitives successives de fins a 600
euros cadascuna.
CAPÍTOL 13. ALTRES DISPOSICIONS
Disposició derogatòria única.
1. Queda derogat en la seva totalitat el contingut del TÍTOL III de l'Ordenança
Municipal de Protecció del Medi Ambient de l'Ajuntament d'Eivissa.
2. Queda derogat l'article 290 de l'Ordenança Municipal de Protecció del Medi
Ambient de l'Ajuntament d'Eivissa.
3. Queda derogada la modificació de l'Ordenança Municipal de Protecció del Medi
Ambient de l'Ajuntament d'Eivissa publicada al BOCAIB núm. 143 de 16-11-1997,
pàgina 15624.
Disposició transitòria única.
Totes les activitats públiques o privades, així com totes les instal·lacions, aparells,
equips, electrodomèstics, vehicles, mitjans de transport, activitats, obres, actes i
comportaments individuals o col·lectius regulats per aquesta normativa hauran d'estar
adaptades a aquesta en el moment de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Disposició addicional única.
Per tot el que no està previst a la present ordenança, seran d'aplicació la Llei
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, i el Decret 20/1987, de 26 de març, de
mesures de protecció contra la contaminació acústica del medi ambient a l'àmbit
territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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ANNEX I. METODOLOGIES I ESPECIFICACIONS PER AL MESURAMENT DEL
SOROLL.
1. CONDICIONS GENERALS PER AL MESURAMENT DEL SOROLL EN
AMBIENTS INTERIORS I EXTERIORS.
1.1. El mesurament de soroll haurà de realitzar-se sempre amb equips homologats i
en perfecte estat de funcionament. Concretament, es permeten aparells dels tipus 1 i 2
definits per les següents normatives o qualsevol altra que les substitueixi, sempre
observant les metodologies d'apartats posteriors del present annex I:
- UNE-EN 60651, 1997, Sonómetros
- UNE-EN 60804 Sonómetros integradores promediadores
- UNE-EN 20942 Calibradores acústicos
- UNE-EN-ISO-140-7 (1999) Fuente de ruido de impacto
- ISO 8041 Medición de vibraciones
El mesurament amb sonòmetres tipus 1 i 2 es realitzarà calibrant l'aparell abans i
després de cada mesurament amb un calibrador acústic tipus 1 degudament verificat.
1.2. Els equips utilitzats, tant sonòmetres com calibradors, tindran la verificació
periòdica anual en vigor, comptant amb el corresponent certificat de l'entitat
verificadora. En qualsevol cas, es complirà el que s'estableix a l'Ordre de 16 de
desembre de 1998, per la que es regula el control metrològic de l'Estat sobre els
instruments destinats a mesurar nivells de so audible.
1.3. En el moment del mesurament i durant la totalitat de la duració d'aquest, la
distància de les persones al micròfon de l'equip serà d'un mínim d'1,5 m, inclosos els
tècnics que realitzen el mesurament.
1.4. Els mesuraments tant interiors com exteriors es realitzaran a una distància
mínima d'1,5 m del sòl. Els mesuraments interiors es realitzaran a una distància
mínima d'1,5 m de les parets de l'habitació, i amb les finestres i portes exteriors
tancades. Els mesuraments exteriors es realitzaran a una distància mínima de 2 m de
la façana més propera.
1.5. En mesuraments en ambients exteriors s'utilitzarà pantalla contra vent. Per a
velocitats superiors a 1,6 m/s es prescindirà de realitzar el mesurament.
2. METODOLOGIES SEGONS FONTS I TIPUS DE SOROLL.
Els aparells de mesura, temps de mesurament i paràmetres a utilitzar en l'avaluació
de fonts, segons el tipus de soroll, s'especifiquen a la següent taula. En principi, es
permet la utilització d'aparells tipus 1 i tipus 2, encara que es recomana que per a
sorolls variables i fluctuants els aparells utilitzats siguin del tipus 1.
PARÀMETRE
DE
TIPUS DE SOROLL
REFERÈNCIA
(equip Tipus 1,
equip Tipus 2)
Soroll
de
fons
en LAeq, LA
exteriors
Soroll de fons en interiors LAeq, LA
Soroll continu uniforme
Soroll continu variable
Soroll continu fluctuant
Soroll esporàdic

L10, Lmax
L10, Lmax
L10, Lmax
L10, Lmax

EQUIP
TIPUS
1,2
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2

TEMPS DE
MESURAMENT*

POSICIÓ
EQUIP

Segons soroll a Fast
mesurar
Segons soroll a Fast
mesurar
1’
Slow
15’
Fast
15’
Fast
1’
Slow
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Soroll
esporàdic L10, Lmax
1, 2
1’
Slow
intermitent
Soroll esporàdic aleatori
L10, Lmax
1, 2
1’
Slow
* El temps de mesurament és orientatiu, donat que depèn de la duració del soroll.
Es recomana que per a sorolls variables i fluctuants s'enregistri com a mínim 15'.
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ANNEX II. MODEL DE SENYALITZACIÓ DE NIVELL ACÚSTIC NO
SALUDABLE.

ADVERTÈNCIA:
A L'INTERIOR D'AQUEST

28 cm

LOCAL
PODEN ASSOLIR-SE NIVELLS
DE SO SUPERIORS A

90 dBA
40 cm
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ANNEX III. CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE COMPLIR ELS SISTEMES
LIMITADORS CONTROLADORS DE SO.
Els sistemes limitadors-controladors de so hauran de complir les següents
condicions:
A. Hauran d'estar homologats com a limitadors de senyals 1 i destinats a ser
intercalats abans de l'etapa de potència a una cadena de sonorització.
B. S'instal·laran de manera que sigui impossible la seva desconnexió per part de
l'usuari.
C. Els limitadors hauran d'intervenir en la totalitat de la cadena de so de forma
espectral, amb l'objecte de poder utilitzar el màxim nivell sonor emissor que permeti
l'aïllament acústic del local.
D. Hauran de donar informació dels nivells sonors produïts a l'interior del local, amb
els horaris de les sessions sorolloses, donant almenys la següent informació.
- Enregistrar i emmagatzemar els períodes de funcionament de les fonts sonores,
enregistrant data i hora de la posada en funcionament i de la seva aturada, així
com el rendiment energètic del sistema de producció sonora, amb l'objectiu de
poder controlar la seva correcta actuació.
- Conservar la informació dels apartats anteriors durant almenys seixanta dies per
a permetre posteriors inspeccions.
- Disposar d'un sistema que permeti als Serveis Tècnics municipals realitzar la
captura de les dades de forma que es puguin traslladar als sistemes informàtics
del servei d'inspecció per a la seva anàlisi i avaluació. Aquesta captura de
dades no ha de ser destructiva ni permetre la seva manipulació.

1.-Els dispositius de control hauran d'estar validats per l'Ajuntament, per a això el
fabricant haurà de presentar als serveis tècnics la documentació necessària a la
que es pugui comprovar que el dispositiu compleix totes i cadascuna de les
característiques expressades en aquesta ordenança.
Els instal·ladors i tècnics de manteniment dels dispositius de control hauran de
presentar-se als serveis tècnics de l'Ajuntament aportant documentació:


Que acrediti per part del fabricant que posseeix els coneixements per a
realitzar la correcta instal·lació, verificació i calibració del dispositiu de
control.



Tenir la instrumentació necessària per a realitzar mesures de nivell de
pressió sonora, posseint al menys un sonòmetre Tipus II correctament
calibrat.
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De la mateixa manera, tindran la capacitat d'enviar de forma automàtica al
servei d'inspecció municipal les dades emmagatzemades durant cadascuna de
les sessions sorolloses que es produeixin al local. La transmissió de dades
'adequarà als protocols que publiqui l'Ajuntament i que defineixin les
característiques del sistema d'inspecció automàtic adoptat per ell.
- Disposar, finalment, d'un dispositiu de protecció davant de possibles
manipulacions, realitzant-se a través de claus electròniques o d'accés.
E. Una vegada instal·lat l'aparell limitador, se sol·licitarà per part dels titulars dels
establiments l’ajustat i precintat de l'equip, els quals, juntament amb el pagament de la
corresponent taxa, hauran de presentar certificat i informe tècnic.
F. L'emissió de nivells superiors als establerts, la manipulació, alteració o
desprecintat dels limitadors instal·lats pels serveis d'inspecció, provocarà la incoació
immediata de procediment sancionador, amb l'adopció de les mesures cautelars que
corresponguin, i es podrà acordar el precintat dels equips musicals fins que es reparin
les irregularitats denunciades
.

ANNEX

IV.

CARTOGRAFIA

D'ÀREES

DE

SENSIBILITAT

ACÚSTICA.
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Nota Legal
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