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ORDENANÇA PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT PER EMISSIÓ 
INADEQUADA DE SOROLLS.  
 

TÍTOL ÚNIC 
 
 Capítol I.- Disposicions Generals 
 
Article 1r. És objecte de la present ordenança, el regular l’actuació municipal per a la protecció 
del medi ambient contra molèsties produïdes per la inadequada emissió de sorolls que incideixin 
en la via pública i/o edificis veïns i regular els seus nivells sonors. 
 
Article 2n. La producció de sorolls a la via pública, en les zones de pública vivència, o a 
l’interior dels edificis, haurà de ser mantinguda dintre dels límits que exigeix la convivència 
ciutadana i els nivells màxims establerts a la present ordenança.  
 
Capítol II. Nivells sonors locals i públics. 
 
Article 3.- Atenint-se a les normes de convivència i a la qualitat sonora del medi ambient, el 
nivell sonor no podrà sobrepassar: 

1) Als locals públics en els quals en la seva activitat es procedeixi a l’emissió de música, 
tant en viu com de transmissió electromecànica i, especialment: hotels, restaurants 
cafeteries, balls, discoteques, sales de festa, bars i similars. 

               S’estableixen els nivells màxims de sorolls permesos: 
            - De 9 del matí a 1 de la nit, 45 decibels mesurats a l’interior de la casa més propera  

amb finestres obertes. 
- A partir de la 1 de la nit, i fins l’hora de tancament, només podran tenir música      
aquells  locals que estiguin correctament insonoritzats.                 

2) Als domicilis particulars, els sorolls produïts per persones, animals, aparells domèstics, 
instruments musicals o acústics, no podran pertorbar el descans dels veïns, essent 
d’aplicació en tot cas els nivells màxims establerts en l’apartat anterior, mesurats al 
domicili receptor amb les finestres obertes. 

3) A les activitats industrials, excepte panificadores, i altres que pugui acordar la Comissió 
de Govern, previ expedient que ho acrediti, l’horari d’activitat estarà comprès entre les 
vuit del matí i les vuit del vespre, establint-se el nivell màxim de soroll de 45 decibels, 
al domicili  del receptor amb les finestres obertes. 

4) En els casos de sorolls produïts per activitats especials i/o esporàdiques  (fires, concerts, 
circs, etc.) es considerarà cada cas en funció de la seva ubicació, de l’horari d’actuació, 
de l’època de l’any i aquells altres factors que hi puguin concórrer. El límit serà 
assenyalat per decret de l’Alcaldia, previ informe dels serveis tècnics municipals. 

 
 Article 4t. La determinació del nivell sonor es realitzarà i s’expressarà en decibels ponderats, 
d’acord amb la medició. La medició s’efectuarà tant pels sorolls emesos com per als tramesos, a 
una distància de 5 mts, del tancament del local o des del domicili del veí més proper amb les 
finestres obertes. 
 
Article 5è. Els titulars dels establiments afectats, facilitaran l’accés dels tècnics Municipals i 
dels agents de la Policia Municipal, a les seves instal·lacions i als focus emissors, fent-los 
funcionar en la forma que els sigui indicada, perquè aquells puguin procedir a les medicions i 
comprovacions escaients. 



 
Article 6è.  Els Tècnics Municipals i els Agents de la Policia Local, podran realitzar totes les 
inspeccions que siguin necessàries per assegurar el compliment de la present ordenança. 
 
Article 7è.  Si de les comprovacions efectuades, resultés que els sorolls emesos són superiors al 
nivell establert, s’aixecarà Acta, de la qual es lliurarà una còpia al titular o persona encarregada 
del local al moment de la inspecció. Prèvia audiència de l’interessat per un termini de 10 dies, es 
resoldrà l’expedient incoat. 
 
Article 8è. A més de les actuacions contemplades a l’article anterior, si els sorolls emesos 
suposessin una gran alteració de la convivència ciutadana, o quan se superin en 15 dBA. a els 
límits permesos, o en tot cas, quan el local hagués tingut sanció pel mateix motiu durant l’any, 
podran adoptar-se com a mesures preventives, el precinte immediat dels aparells o la finalització 
immediata de l’activitat durant la tramitació i resolució de l’expedient. 
 
Article 9è. Els locals autoritzats per a la reproducció de música mecànica, no podran celebrar 
cap tipus d’actuacions en viu, ni de balls, ni d’actuacions musicals que facin necessària la 
intervenció musical, sense prèvia obtenció de l’autorització municipal. 
 
Capítol III. Sorolls per treballs via pública 
 
Article 10è. Sorolls produïts per treballs a la via pública i a edificacions. 
 

1) Les màquines utilitzades a la construcció, manteniment, instal·lació i enderrocament 
d’edificis hauran de donar compliment als condicionaments que a continuació 
s’assenyalen: 

a) L’horari de treball estarà comprés entre les 8 del matí i les 8 del vespre. 
b) Els motors de combustió aniran equipats d’un silenciador adequat, 

permanentment  en funcionament i en un estat de correcte manteniment. 
c) Els compressors que estiguin ubicats a menys de 50 metres d’edificis ocupats o 

instal·lats en l’exterior de les obres, funcionaran amb el capó tancat. 
d) Els martells pneumàtics disposaran d’un mecanisme silenciador en l’admissió i 

expulsió d’aire. 
 

2) S’exceptuen de la prohibició de treballar en hores nocturnes les obres urgents, per raó 
de necessitat o perill, o aquelles que pels seus inconvenients no puguin fer-se de dia. El 
treball nocturn haurà de ser autoritzat expressament per l’autoritat municipal, que 
determinarà els límits de sorolls que haurà de complir. 

 
3) Durant el període comprès entre  el 15 de juny i el 15 de setembre, l’Ajuntament podrà 

ordenar la suspensió immediata de qualsevol treball de construcció o d’edificació ja 
sigui obres majors o menors, pública o privada, sempre i quan: 

a) Aquesta activitat produeixi molèsties per fresses, sorolls o vibracions i així 
consti a l’expedient ( a través de denúncies o informes, etc.). 

b) Superi els nivells màxims de sorolls permesos per l’ordenança (45 dBA.  
mesurat a l’interior de la casa amb les finestres obertes). 

 
 4)  Durant els mesos de juliol i agost queda prohibit en tot el terme municipal de Begur, les 

obres consistents en excavacions i moviments de terres. 
 
Article 11è. Les activitats  de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de caixes, 
contenidors, materials de construcció i objectes similars, es prohibeixen entre les vuit de la nit i 
les vuit del matí. S’exceptuen les operacions de recollida d’escombraries i repartiment de 
comestibles. 



Aquestes activitats s’hauran de realitzar amb la màxima cura, per tal de minimitzar les molèsties 
i reduir-les a les estrictament necessàries. 
 
Article 12è. Es prohibeix fer sonar, excepte per causa justificada, qualsevol sistema d’avís, 
alarma i senyalització d’emergència. Tot i això s’autoritzen proves i assaigs d’aparells d’alarma 
i emergència que seran: 

1) Excepcionals: Les que s’han de realitzar immediatament després de la seva instal·lació. 
Podran efectuar-se entre les nou del matí i les vuit de la tarda. 

2) Rutinàries: Seran les de comprovació periòdica dels sistemes d’alarma. Només podran 
realitzar-se com a màxim un cop al mes i en un interval de 3 minuts. La Policia 
Municipal haurà de conèixer prèviament el pla de les comprovacions, amb expressió del 
dia i hora en què es faran. 

Les alarmes i dispositius instal·lats en establiments hauran de ser comunicats a la Policia 
Municipal, amb indicació del domicili del propietari o persona responsable, així com el sistema 
o procediment de parar-les en el cas de posar-se en marxa fortuïtament. 

La falta de constància de la persona responsable serà entesa com autorització tàcita a favor 
de la Policia Municipal, per a l’ús dels mitjans necessaris per a fer cessar la molèstia. 

L’anterior mesura s’entén sense perjudici de la imposició de la corresponent sanció, quan 
les molèsties derivin d’actes imputables a l’actuació del propietari o industrial subministrador, 
com a conseqüència d’una deficient instal·lació de l’aparell o falta de les operacions necessàries 
per a mantenir-los en bon estat de conservació. 

A la sol·licitud de la llicència d’obertura d’un establiment, tant si l’activitat és innòcua com 
classificada, o en el canvi de titular, s’haurà d’especificar a la documentació a aportar si el local 
disposa d’alarma sonora de robatori i/o alarma d’incendis. 
 
Capítol IV. Règim sancionador    
 
Article 13è. Es consideraran faltes els actes i omissions que constitueixin infraccions de la 
present ordenança, qualificant-se com a lleus, greus o molt greus. 
 
Article 14è.  

1) Es consideraran faltes lleus les infraccions que per negligència o distracció suposin a 
una lleugera molèstia. 

2) Es consideraran faltes greus: 
a) La reincidència o reiteració de faltes lleus dintre del termini d’un any.  
b) Quan se superin en més de 15 dBA els límits establerts. 
c) L’emissió de música o sorolls fora de l’horari establert. 
d) L’emissió de música en viu o electromecànica sense la corresponent autorització 

municipal. 
 
Article 15è.  Les sancions aplicades a les esmentades faltes seran les següents:                                                        
a) Faltes lleus: 
1. Multa fins a 30,00 € 

 b) Faltes greus: 
1. Precinte de les instal·lacions o aparells, o cessament efectiu de l’activitat o de les 

actuacions en viu, amb revocació de la llicència concedida, sense perjudici de la nova 
sol·licitud. 

2. Tancament del local infractor durant un període inferior als 15 dies. 
3. Multa fins a 150,00 € 

  c)   Faltes molt greus: 
1. Tancament del local infractor durant un període superior als 15 dies i fins a un màxim de 

3 mesos. 
2. Tancament del local infractor durant un període superior als 3 mesos i fins a un màxim de 

6 mesos. 
3. Tancament del local infractor durant un període superior a 6 mesos i inferior a 12 mesos. 



4. Tancament definitiu del local amb retirada de la llicència municipal d’obertura. 
 
Article 16è. Per a la graduació de la sanció es tindrà en compte: 

a) Les molèsties  o perjudicis causats a terceres persones. 
b) La reiteració o reincidència. 

 
Capítol IV. Soroll de vehicles a motor 
 
Article 17è. Sorolls produïts per vehicles a motor. 

1. Els vehicles de motor que circulen pel terme municipal de Begur aniran equipats amb 
un silenciador adequat, permanentment en funcionament i en un estat correcte de 
manteniment, amb la finalitat d’evitar un excés de soroll. 

2. Queda totalment prohibida la circulació de vehicles que portin l’anomenat tub 
d’escapament lliure, o sense silenciador. 

 
Article 18è. Els vehicles de la Policia, Serveis d’Extinció d’Incendis i Salvaments i 
ambulàncies, limitaran la utilització dels seus dispositius acústics només en casos justificats. 
 
Article 19è. Els sorolls de vehicles es mesuraran a 50 centímetres del tub d’escapament, d’acord 
amb la normativa ISO 5130 1982, o la que en el seu cas la substitueixi. 
Els límits admissibles són: 

a) Vehicles fins a 9 places i turismes: 84 decibels. 
b) Vehicles de més de 9 places i vehicles de transport de més de 4 Tm: 86 decibels. 
c) Vehicles de transport de persones i vehicles de transport de més de més de 4 Tm. i 

tractors: 93 decibels. 
d) Vehicles de dos rodes: 

1 Ciclomotors: 81 decibels. 
2 De 50 fins a 125 c.c: 84 decibels. 
3 De 125 a 500 c.c: 86 decibels. 

 
Article 20è.  Per a realitzar el control de soroll a la via pública, el règim de motor s’establirà un 
valor de 3.000 r.p.m. L’aparell de medició dels sorolls produïts pels vehicles de motor serà el 
sonòmetre de la classe II o superior. 
 
Article 21è. Els infractors del contingut d’aquest títol, prèvia denúncia i comprovacions de la 
Policia Municipal, seran requerits a cessar en l’activitat objecte de la infracció. 
 
Article 22è.  Si de les comprovacions efectuades resultés que se sobrepassin els límits 
permesos, la Policia Municipal formularà la corresponent denuncia. 
El titular del vehicle podrà adjuntar al plec de descàrrecs de la denúncia, certificació expedida 
per la Delegació d’Indústria o Laboratori especial autoritzat, en el qual es faci constar que el 
nivell de sorolls comprovats, sempre que l’interessat hagués presentat el vehicle en aquella 
delegació o laboratori especial dintre dels dos dies hàbils següents al del lliurament o rebut del 
butlletí de denúncia. 
 
Article 23è.  Les multes per infracció dels límits establerts en l’article 19 seran sancionats amb 
una multa de 30 €. 
En el cas que l’infractor sigui reincident, serà sancionat amb el doble de la multa que li 
correspongui. 
 
Article 24è.  Sense perjudici de les sancions que procedeixi els agents de la Policia Municipal 
en els supòsits d’excés de sorolls que causen greu perjudici a la tranquil·litat ciutadana, podran 
ordenar el trasllat immediat del vehicle, al dipòsit municipal, fins que procedeixi el seu titular a 
corregir les deficiències. 
 



Article 25è.  L’Alcaldia, quan les circumstàncies ho requereixen, podran prohibir, mitjançant 
Decret i amb la col·locació dels corresponents senyals, la circulació total o parcial de vehicles 
en els llocs i durant els horaris que es considerin convenients. 
 
Disposicions finals  
 
La present ordenança entrarà en vigor, de conformitat amb el que disposa l’article 196 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, a partir dels 
quinze dies següents al de la seva publicació íntegra en el B.O. de la Província, com a 
conseqüència de la seva aprovació definitiva. 
 
A l’entrada en vigor de la present ordenança, quedaran derogades les ordenances i demés 
disposicions municipals, en el que s’oposin o contradiguin la present.  
 
Begur, 17 de juliol de 1990.- L’Alcalde. Signat Carles Alsina i Carrera. 
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