
 
TEXT REFÓS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE SOROLL 
I VIBRACIONS PER A VEHICLES A MOTOR (APROVAT 
DEFINITIVAMENT EL 28.09.2000 I PUBLICAT AL BOPB DE 18.11.2000)  

Preàmbul  

El soroll i les vibracions són elements de contaminació susceptibles d’afectar la salut de 
les persones i la seva qualitat de vida. La multiplicació de focus emissors, 
l’heterogeneïtat de les activitats que els generen i la complexitat de les tècniques de 
control que requereixen dificulta l’actuació dels poders públics encarregats de la seva 
regulació i gestió. Es tracta d’elements de pertorbació amb efecte sobre àmbits espacials 
reduïts i que s’originen, excepte alguns casos, en focus sotmesos preferentment a l’acció 
pública del municipi, i és per això que l’actuació en aquesta matèria és atribuïda a 
aquests ens locals. Atès que aquest municipi no disposa d’una regulació específica sobre 
el soroll i les vibracions originades pels vehicles a motor, i que els ciutadans reclamen 
una acció més decidida i rigorosa de l’Administració en defensa de la seva salut i 
tranquil·litat.  

L’aprovació d’aquesta Ordenança permetrà que l’Ajuntament de Cubelles pugui dur a 
terme un control més efectiu, en el terme municipal, dels sorolls i vibracions produïts 
pels vehicles a motor, a fi i efecte de garantir i establir uns objectius de qualitat 
ambiental, en el marc de la legislació vigent sobre medi ambient i de protecció de la 
salut i urbanística, específiques en matèria de sorolls i vibracions.  

Capítol I  

Disposicions generals  

Article 1  

1.1. L’objecte d’aquesta Ordenança, és establir els objectius de qualitats ambiental en el 
marc de la legislació vigent sobre medi ambient i protecció de la salut urbanística, així 
com també, regular les actuacions municipals específiques en matèria de sorolls i 
vibracions per els vehicles a motor i motocicletes.  

Article 2  

Àmbit d’aplicació  

Aquesta regulació s’aplica a qualsevol vehicle a motor, motocicleta o ciclomotor.  

S’entén per vehicle, qualsevol mitjà de transport o desplaçament de dues o més rodes 
que produeixi soroll.  

Article 3  

Definicions: emissió i immissió  



 
La contaminació produïda pel soroll i per les vibracions es denomina “emissió” a la 
sortida dels focus i “immissió” al lloc dels seus efectes o centres receptors.  

S’entén per “immissió” en l’àmbit exterior la contaminació produïda pel soroll i les 
vibracions provinents d’un o diversos focus emissors situats en el medi exterior del 
centre receptor.  

Article 4  

Valors límits d’emissió  

Nivell sonor de vehicles a motors aturats  

S’estableix la següent taula de soroll màxim en vehicles segon disposa el Decret 25 de 
maig de 1972 i l’acord de Ginebra de 20 de març de 1958. 

Valor límit d’emissió dels vehicles aturats   

Tipus de vehicle En 
dBA

Tractors agrícoles:   
Potència fins a 200 CV 90 
Potència superior a 200 CV 93 
Vehicles destinats a transports de persones amb un màxim de 
9 seients, inclòs el del conductor, i amb una massa màxima 
autoritzada no superior a 3,5 tones 

82 

Vehicles destinats al transport de més de 9 persones, inclòs el 
conductor, i també vehicles destinats a transport de 
mercaderies amb massa màxima autoritzada superior a 3,5 
tones 

89 

Motocicletes:   
Cilindrada inferior a 50 cc 80 
Cilindrada superior a 50 cc i inferior o igual a 80 cc 81 
Cilindrada superior a 80 cc i inferior o igual a 175 cc 82 
Cilindrada superior a 175 cc 84 

Capítol II  

Procediment de mesurament  

Article 5  

Mesurament  

El mesurament del nivell sonor d’un vehicle cal fer-ho tenint en compte els següents 
paràmetres:  



 
1. El sonòmetre emprat serà com a mínim de classe II.  

2. La distància al focus de soroll serà aprox. de 0,5 m.  

3. L’alçada del terra serà aprox. 0,25 m.  

4. L’angle d’inclinació aprox. 45°.  

Totes aquests mesures estan contemplades a la ISO5130 de 1982, i pot consultar-se per 
aconseguir més aclariments.  

Article 6  

Règim del funcionament del vehicle  

En el moment de procedir al mesurament del soroll amb el vehicle aturat, les condicions 
de funcionament del motor han de ser:  

6.1. Motocicletes:  

L’acceleració ha de desplaçar-se 3/4 del seu recorregut.  

6.2. Vehicles (no motocicletes):  

a) *R/2 si R > 5.000 r.p.m.  

b) *3R/4 si R < 5.000 r.p.m.  

*R = Règim del motor.  

Article 7  

Accions singulars  

7.1. Tot vehicle de tracció mecànica haurà de tenir en bones condicions de 
funcionament els òrgans capaços de produir sorolls per a garantir que no excedeixi dels 
valors límits que estableix el punt 5 d’aquesta ordenança.  

7.2. Es prohibeix forçar les marxes del vehicles fent sorolls molestos (acceleracions 
innecessàries, forçar el motor en pendent, etc...).  

7.3. Es prohibeix l’ús de botzines o qualsevol senyal acústic dins el cas urbà 
(s’exceptuen els vehicles destinats a serveis especials, urgències, policia, ambulàncies, 
bombers, etc. o bé, en aquells casos justificats per evitar accidents o altres situacions de 
perill imminent).  



 
7.4. Es prohibeix la circulació de vehicles a motor amb el dispositius silenciadors 
anul·lats, alterats, deteriorats o que de qualsevol manera puguin produir sorolls 
innecessaris.  

7.5. Es prohibeix la circulació de vehicles amb dispositius d’altaveus (externs), amb 
independència de la seva finalitat, sense el corresponent permís municipal.  

Així mateix, es prohibeix la circulació de vehicles amb equips de música a un volum 
elevat i que produeixin immissions a l’ambient superiors a les contemplades en la 
present ordenança o normativa sectorial (mapa sònic).  

7.6. La Policia Municipal ha de formular denúncia contra el titular de qualsevol vehicle 
que segons el seu criteri sobrepassi el valor límit d’emissió permès, indicant l’obligació 
de presentar el vehicle en el lloc i hora determinat per al seu reconeixement i inspecció:  

7.6.1. Si el vehicle no es presenta en el lloc indicat, es presumirà que el titular és 
conforme amb la denúncia formulada i s’incoarà el corresponent expedient sancionador.  

7.6.2. Si en la inspecció s’obtenen nivells sonors superiors als valors límits permesos, 
s’incoarà expedient sancionador sonant un termini màxim de deu dies perquè s’efectuï 
la reparació del vehicle i torni a presentar-s’hi.  

7.7. Cas d’efectuar-se un control amb vehicle aturat, si la mesura de soroll és superior a 
5 dBA del reglament en el punt 5 d’aquesta ordenança es procedirà a la immobilització 
immediata del vehicle, sens perjudici d’autoritzar-ne el seu trasllat per la reparació 
sempre que s’efectuï de manera immediata. Deixant una garantia de 15.000 pessetes (90 
EUR). Un cop efectuada la reparació, s’ha de realitzar un nou control d’emissió.  

Capítol III  

Infraccions, sancions i prestació del servei  

Article 8  

De conformitat amb la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de comprovació 
de sorolls molestos procedents de vehicles.  

Article 9  

Fet imposable  

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de mesura, immobilització 
i retirada de vehicle a taller o dipòsit municipal quan el soroll ultrapassa els valors 
establerts en el punt 5 d’aquesta ordenança.  

Article 10  



 
Pagament  

Es pagarà la taxa i naixerà l’obligació de contribuir, que s’iniciï l’activitat* municipal 
que constitueix el fet imposable.  

* és quan la policia local, després d’aturar el vehicle comprova que sobrepassa el 
nombre de decibels màxims admissibles.  

Article 11  

Bases i tarifes  

Per cada actuació de control d’un vehicle amb resultat positiu (que superi els nivells 
màxims establerts) la base tarifària serà:  

a) Sobrepassar 5 o més dBA dels permesos: 10.000 pessetes.  

b) Sobrepassar de 3 a 5 dBA dels permesos: 8.000 pessetes.  

c) Sobrepassar fins a 3 dBA dels permesos: 6.000 pessetes.  

Disposició final  

Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província, i començarà a aplicar-se a un cop transcorregut el termini previst a l’article 
65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. El seu període de vigència es mantindrà fins que 
s’esdevingui la seva modificació o derogació.  

Cubelles, 19 d’octubre de 2000.  

L’Alcalde-President acctal., Josep Marcillas i Massuet. El Secretari general, Isidre Martí 
i Sardà. 

022000038169 

 


