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Per acord de l’Ajuntament ple s’ha aprovat definitivament l’ordenança
municipal sobre prevenció de la contaminació acústica (protecció contra sorolls
i vibracions). Ordenança municipal sobre prevenció de la contaminació acústica
(protecció contra sorolls i vibracions).
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Preàmbul
La contaminació produïda pels sorolls i per les vibracions que genera l’activitat
humana s’està convertint en una de les majors fonts de malestar de la vida
moderna, de manera que el soroll a les nostres ciutats és un dels factors
mediambientals que incideix més negativament  en la qualitat de vida.
Són molts els investigadors que asseguren que el soroll ambiental afecta
diverses funcions del cos humà, com ara el sentit de l’equilibri, la irrigació
sanguínia de la pell o la pressió arterial, i en els casos de nivells sonors molt
elevats es poden produir transtorns en l’oïda i diverses alteracions nervioses.

El desenvolupament que han experimentat en les últimes dècades els mitjans
de transport i els seus nivells d’utilització ha originat un augment considerable
del soroll ambiental.

En la lluita contra el soroll ambiental es fa necessària l’existència d’una
normativa adequada i per això aquesta ordenança municipal marca les pautes



que s’han de seguir, ja que les accions de control del soroll ambiental que ha
de fer l’Ajuntament han de basar-se necessàriament en un document jurídic
amb força legal que faça possibles totes aquestes actuacions.

Les ordenances municipals constitueixen una manifestació de la potestat
reglamentària encomanada als municipis com a administració pública de
caràcter territorial reconeguda per la Llei Reguladora de les Bases de Règim
Local vigent (7/85, de 2 d’abril), en concordança amb el principi d’autonomia
recollit en la Constitució Espanyola, per a la gestió dels interessos propis dels
municipis.

Aquesta ordenança determina les condicions acústiques que han de posseir els
edificis i els locals, a més dels requisits per a la concessió de llicències d’obra i
d’obertura, i s’hi fa la diferència, segons els casos, si es tracta d’un establiment
musical o si es tracta d’un altre tipus d’activitat. També fixa els paràmetres de
control de l’emissió de sorolls dels vehicles i regula les activitats sorolloses a la
via pública.

A més a més, dedica un capítol especial al comportament del ciutadà a la via
pública i en la convivència diària, i presta un èmfasi especial al respecte als
altres, especialment en el cas del descans nocturn.

També preveu els nivells de sonoritat i els criteris adequats per al mesurament i
el control, i fa referència a les vibracions que produeix l’ús de determinades
màquines i a la seua detecció.

Finalment, estableix i tipifica les possibles infraccions d’aquesta norma, les
classifica en lleus, greus i molt greus, i indica les sancions que s’han d’aplicar
per incompliment de les mesures que s’hi estableixen.

Títol I. Àmbit d’aplicació

Article 1
1. Aquesta ordenança és aplicable al terme municipal de Picanya i els seus
criteris sobre sorolls i vibracions es tindran en compte en les actuacions
urbanístiques i en l’organització de tot tipus d’activitats i serveis, a fi
d’aconseguir una millor qualitat de vida dels ciutadans, sense perjudici d’allò
establert en la normativa de l’Estat, de la Generalitat Valenciana i en la resta de
normes municipals.
2. Aquestes actuacions es concreten principalment en:

1) La determinació de les condicions acústiques d’edificis i de locals, en els
procediments de concessió de llicències d’obra i d’obertura.

2) El control de l’emissió de sorolls dels vehicles.

3) La regulació d’activitats sorolloses en la via pública.

4) El comportament ciutadà en la convivencia diària.



3. Es faculta expressament la Corporació Municipal per a resoldre els casos no
prevists en aquestes ordenances i els dubtes que puguen aparèixer en
interpretar-les, i també per a dictar les disposicions necessàries i convenients
per a la seua millor aplicació, tot basant-se en els preceptes continguts en
altres normes de l’Estat, de la Generalitat Valenciana i municipals, en els
principis informants de la legislació vigent aplicable i en els generals del dret,
sense perjudici dels  recursos oportuns en via jurisdiccional.

4. Les referències a preceptes legals i reglamentaris vigents s’entendran fetes
sense perjudici de l’aplicació de preceptes de dret necessari que es dicten amb
posterioritat.

Títol II. Àmbit de protecció específica

Capítol 1. Condicions acústiques als edificis i als establiments.

Article 2

1. Tots els projectes hauran de preveure les condicions acústiques que es
determinen en la Norma Bàsica de l’Edificació –Condicions Acústiques
(NBE-CA-1982), aprovada pel Reial Decret 2.115/1982, de 12 d’agost
(desenvolupada per l’Ordre Ministerial de 29 de setembre de 1988 i per
les disposicions anteriors que continuen vigents, com ara el Reial Decret
1.909/1981).

2. Sense perjudici del que s’ha dit, s’exigirà que el funcionament de
màquines i d’instal·lacions auxiliars i complementàries de l’edificació,
com ara ascensors, equips de refrigeració, portes metàl·liques, i altres,
no transmeten a l’interior de l’habitatge o als locals habitats nivells
sonors o vibratoris superiors als límits establerts en els títols III i IV
d’aquesta Ordenança.

Capítol 2. Condicions d’instal·lació i d’obertura d’establiments

Secció primera: Establiments musicals

Article 3

1. Per a concedir llicència d’instal·lació i de funcionament d’una activitat
amb equip de música o que faça activitats musicals, a més de la
documentació que legalment o reglamentària s’exigesca en cada cas,
caldrà presentar un estudi realitzat per un tècnic competent, que haurà
d’estar visat pel col·legi oficial corresponent, on s’especificaran els
següents aspectes de la instal·lació:

a) Descripció de l’equip o de l’activitat musical.
b) Situació i nombre d’altaveus, expressió de les mesures

correctores i descripció de l’equip limitador de so ajustat i
precintat.



c) Descripció dels elements d’aïllament acústic existents i previstos,
amb detall dels valors dels aÏllaments acústics corresponents a
cadascuna de les bandes de freqüència.

d) Càlcul justificatiu dels nivells d’aïllament descrits.

2. Realitzada la instal·lació, s’acreditarà l’execució de les mesures
correctores previstes en el projecte mitjançant un certificat subscrit per
un tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent.
Posteriorment, els serveis municipals en comprovaran l’efectivitat i
mesuraran el soroll als habitatges o als locals afectats, a l’interior de
l’establiment, amb l’assitència obligatòria d’un tècnic competent
contractat pel titular de la instal·lació, que estarà al seu càrrec, i
reproduirà en l’equip que s’ha d’inspeccionar un so amb el comandament
del seu potenciòmetre del volum al nivell màxim de l’equip. El límit de
soroll a l’interior del local es fixa en un màxim de 90 dB(A), de manera
que no hi haja una transmissió de so o de vibracions en habitatges o
en locals habitats superiors als límits establerts en aquesta ordenança.

Al soroll musical s’haurà d’afegir el produït per altres elements del local
com ara extractors, cambres frigorífiques, grups de pressió i altres. El
nivell màxim que en resulte no podrà sobrepassar els límits fixats en el
capítol III. En cas contrari, hauran de col·locar-se els elements que
impedesquen sobrepassar aquests límits.

En l’acta de comprovació, que també haurà de ser subscrita per la
persona interessada, s’hi haurà de fer constar els resultats dels
mesuraments, especialment el límit màxim a l’interior del local, perquè no
es transmeten als confrontants vibracions o sorolls superiors als
autoritzats per la present ordenança, amb la instal·lació d’un limitador en
l’aparell de música, a fi de garantir que en cap cas l’aparell de so no
puga superar aquests límits. En cas de discrepància entre els serveis
municipals i el tècnic contractat pel titular de la instal·lació, la qüestió
podrà sotmetre’s, de comú acord, als serveis competents de la
Generalitat Valenciana; altrament, hi prevaldrà el mesurament efectuat
per l’Ajuntament, sense perjudici de les accions que puga exercir la
persona interessada.

Article 4

Els locals amb nivell sonor musical interior igual o superior a 70 dB(A)
faran la seua activitat amb les portes i les finestres tancades. Amb aquest fi
s’exigirà la instal·lació d’un equip d’aire condicionat i de porta doble, amb molls
de tornada a la posició de tancada.

Article 5

Les autoritzacións que s’atorguen amb caràcter discrecional, per
l’actuació d’orquestres i d’altres espectacles musicals en terrasses o a l’aire
lliure estaran subjectes als condicionaments següents:



a) Caràcter temporal.
b) Limitació d’horari.
c) Revocació de l’autorització en cas que als habitatges o als locals

adjacents o pròxims es registren nivells sonors superiors als màxims
consignats en l’autorització.

Secció segona: Altres activitats qualificades

Article 6

1. Per a concedir la llicència d’instal·lació en sòl urbà d’ús dominant
residencial d’una activitat compatible segons la normativa urbanística,
s’hi hauran de descriure, mitjantçant un estudi tècnic, les mesures
correctores previstes referents a l’aÏllament acústic i vibratori.

Aquest estudi, que formarà part del projecte que s’hi presente, en
compliment de la normativa d’aplicació, com a mínim haurà de
constar dels apartats següents :

a) Descripció del local amb especificació dels locals adjacents i
de la seua situació respecte dels habitatges.

b) Detall de les fonts sonores i vibratòries (si n’hi ha).
c) Nivell d’emissió acústica d’aquestes fonts a un metre de

distància, tot especificant-ne les gammes de freqüència.
d) Descripció de les mesures correctores previstes i justificació

tècnica de la seua efectivitat, amb els límits establerts en
aquesta ordenança.

2. Realitzada la instal·lació, l’execució de les mesures correctores
previstes en el projecte s’acreditarà mitjançant un certificat subscrit
per un tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent.
Posteriorment, el serveis municipals en comprovaran l’efectivitat i
mesuraran el soroll als habitatges o als locals afectats i a l’interior de
l’establiment, amb l’assitència obligatòria d’un tècnic competent
contractat pel titular de la instal·lació, al seu càrrec, de manera que
no hi haja una transmissió de so o de vibracions en habitatges o
locals afectats i a l’interior, superior als límits establerts en aquesta
ordenança. En l’acta de comprovació, que també haurà de ser
subscrita per l’interessat, s’hi hauran de fer constar els resultats dels
mesuraments.

En cas de discrepància entre els serveis municipals i el tècnic
contractat pel titular de la instal·lació, la qüestió podrà sotmetre’s, de
comú acord, als serveis competents de la Generalitat Valenciana;
altrament, hi prevaldrà el mesurament efectuat per l’Ajuntament,
sense perjudici de les accions que puga exercir la persona
interessada.



Secció tercera: Declaració de zona saturada

Article 7

1. Quan en una zona del municipi les molèsties per sorolls tinguen com
a causa l’existència de múltiples activitats que funcionen en el sentit
definit en les dues seccions anteriors, podrà tramitar-se la declaració
de zona saturada per efecte auditiu, segons el procediment que
s’estableix en aquesta secció.

2. En l’expedient que s’hi instruesca s’haurà d’incloure:

a) Un estudi sonomètric on es justificarà que el nivell sonor del
conjunt de fonts difuses supera els màxims permesos en
aquesta ordenança.

b) Un plànol on es delimitarà de manera clara i precisa la zona
saturada.

c) Un informe on s’establiran el tipus i les característiques dels
establiments que en conjunt generen la saturació.

3. L’Alcaldia, mitjançant un decret, declararà la zona saturada amb els
efectes administratius següents:

a) La inadequació de l’exercici de l’activitat a allò establert
estrictament en la llicència d’obertura serà qualificada com a
falta molt greu.

b) Durant el termini d’un any a partir de la declaració, prorrogable
mentre subsistesquen les circumstàncies que la van motivar,
quedarà suspesa la concessió de noves llicències per a
aquelles activitats que s’hagen considerat en l’expedient com a
origen de la saturació.

Capítol 3: Dels vehicles

Article 8

A l’efecte d’aquesta ordenança, tenen la consideració de vehicles tots els de
tracció mecànica (automòbils, camions, autobusos, furgonetes, motocicletes,
ciclomotors, etc) que el Codi de Circulació autoritze a transitar per les vies
públiques.

Article 9

Els propietaris i, si s’escau, els conductors de vehicles de motor hauran
d’adaptar els motors i els escapaments de gasos a les prescripcions i als límits
establerts sobre la matèria en les disposicions de caràcter general, i allò
especificat en la disposició adicional tercera d’aquesta ordenança



Article 10

1.- El conductors de vehicles de motor hauran d’abstenir-se d’usar els
dispositius acústics en zona urbana durant les 24 hores del dia, llevat de les
circumstàncies següents :

a) Per a evitar un possible accident.
b) Si com a conseqüència de circumstàncies especialment greus, el

conductor del vehicle no prioritari es vera forçat, sense poder recórrer a
cap altre mitjà, a efectuar un servei urgent, hauria d’utilitzar amb aquesta
finalitat un avisador acústic en forma intermitent i connectar el llum
d’emergència, si en tinguera, o agitar un mocador o utilitzar algun
procediment semblant.

2. La prohibició establerta en l’apartat anterior no inclourà els vehicles amb
caràcter prioritari com ara els serveis de policia, d’extinció d’incendis, de
protecció civil i de salvament, i d’assistència sanitària, pública o privada, que
circulen en servei urgent.

Article 11

1. Es prohibeixen les acceleracions injustificades del motor dels vehicles que
facen sorolls molestos a la via pública.

2. L’escapament de gasos haurà d’estar dotat d’un dispositiu silenciador de les
explosions de motor, de manera que en cap cas no se sobrepasse el nivell de
soroll establert en la normativa vigent per a cada categoria de vehicles.

Article 12

1. Es prohibeix la circulació de vehicles de motor i de ciclomotors en vies
urbanes o interurbanes, és a dir sempre, amb el denominat escapament lliure.
També es prohibeix la circulació de vehicles de motor i de ciclomotors amb
silenciador incomplet, inadequat o deteriorat o que porten tub ressonador.

Article 13

La circulació amb el denominat escapament lliure o incomplet pot motivar que
els agents de la Policia Local immobilitzen el vehicle i posteriorment el retiren
als dipòsits municipals o al taller que designe en l’acte la persona interessada,
on l’esmentat vehicle haurà de romandre fins que s’esmenen les deficiències
que van motivar l’actuació. Després de la reparació es verificaran els nivells
d’emissió sonora, d’acord amb els límits establerts en la normativa vigent per a
cada categoria de vehicles. Tot això, amb independència de la instrucció de
l’expedient aplicador de sancions corresponent i de l’exacció de la taxa pel
servei de cotxe grua, d’acord amb l’ordenança fiscal aplicable.



Article 14

La circulació amb un tub d’escapament inadequat, deteriorat o amb un tub
ressonador facultarà els agents de la Policia Local per a ordenar el trasllat del
vehicle al lloc que es determine per tal de fer-ne el mesurament de nivells
sonors.

Article 15

Si no es presenta el vehicle en el lloc i en la data fixats, s’entendrà que el
propietari està d’acord amb la denúnica formulada i s’incoarà l’expedient
sancionador pertinent.

Article 16

Si en la inspecció efectuada s’obtenen nivells sonors superiors als màxims
permesos, s’incoarà expedient sancionador i, independentment d’aquest,
s’atorgarà un termini màxim de 10 dies perquè efectue la reparació del vehicle i
torne a presentar-s’hi.
Això no obstant, si en el mesurament efectuat es registra un nivell d’emissió
sonora superior a 5 dB(A) o més del màxim establert, s’immobilitzarà
immediatament el vehicle, sense perjudici d’autoritzar-ne el trasllat perquè es
repare. Una vegada efectuada aquesta reparació, se’n farà un nou control
d’emissió.

Capítol 4. De les activitats a la via pública que fan soroll

Article 17

Es prohibeix, entre les 22 i les 8 hores, la realització d’obres, de reparacions,
d’instal·lacions o d’altres activitats que transmeten a l’interior d’habitatges o
locals habitats nivells de sorolls superiors a 30 dB(A). Durant la resta de la
jornada, els equips utilitzats no podran sobrepassar els 80 dB(A) a 5 metres de
distància; amb aquesta finalitat s’hi hauran d’adoptar les mesures correctores
que calguen.

Article 18

Es prohibeixen les activitats de càrrega i de descàrrega de mercaderies entre
les 22 i les 8 hores, quan aquestes operacions superen els nivells de soroll
establerts en aquesta ordenança, sense perjudici de les limitacions contingudes
en les normes específiques reguladores de l’activitat.

Article 19

No obstant tot el que s’ha dit en els dos articles anteriors, l’Alcaldia podrà
autoritzar, per raons tècniques o excepcionals de necessitat, d’urgència o de
seguretat, suficientment justificades, la realització de les activitats indicades
que superen els límits sonors fixats i determinar-ne les condicions de
funcionament.



Article 20

El servei públic nocturn de neteja i de recollida de residus sòlids adoptarà les
mesures i les precaucions que calguen per a reduir al mínim el nivell de
pertorbació de la tranquil·liatat ciutadana.

Capítol 5. Del comportament ciutadà a la via pública i en la convivència diària

Article 21

1. La producció de sorolls a la via pública, a les zones de concurrència pública i
a l’interior dels edificis, haurà de mantenir-se dins dels límits que exigeixen la
convivència ciutadana i el respecte als altres.

2. L’acció municipal tendirà especialment al control dels sorolls en hores de
descans nocturn provocats per:

a) El volum de la veu humana o l’activitat directa de les persones.
b) Animals doméstics.
c) Funcionament d’electromèstics i d’aparells o d’instruments musicals o

acústics.
d) Explosions de petards i focs d’artifici.
e) El funcionament d’instal·lacions d’aire condicionat, de ventilació o de

refrigeració.
f) Alarmes acústiques.
g) Instal·lacions mecàniques en general (màquines, motors, ordinadors, i

altres).

Article 22

Es prohibeix qualsevol activitat pertorbadora dels descans alié a l’interior dels
habitatges, especialment de les 22 a les 8 hores, quan transmeten a l’interior
d’altres habitatges o locals habitats nivells de soroll superiors a 30 dB(A).

Article 23

Els posseïdors d’animals domèstics estan obligats a adoptar les mesures
necessàries per a impedir que la tranquil·litat dels veïns resulte alterada pel
comportament dels seus animals, sense que el nombre d’aquests puga servir-hi
d’excusa, i han de complir el que disposa la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la
Generalitat Valenciana, sobre protecció dels animals de companyia.

Article 24

1. El funcionament dels electrodomèstics de qualsevol tipus i dels aparells o
dels instruments musicals o acústics a l’interior dels habitatges o dels locals
haurà d’ajustar-se de manera que no transmeta a altres habitatges o locals un
volum sonor de nivells superiors als establerts en el Títol III.



2.- A la via pública i a les zones de concurrència pública es prohibeix l’exercici
d’activitats musicals, l’emissió de missatges publicitaris i les activitats
anàlogues, i la utilització d’aparells de ràdio, de televisió i similars que
produesquen nivells de soroll molestos o pertorbadors per al descans i la
tranquil·litat ciudadana.
Això no obstant, en circumstàncies especials i per raons d’interés public,
justificades com cal, l’Alcaldia podrà autoritzar aquestes activitats.

Article 25

1. Amb independència de les autoritzacions exigibles en virtut de la seua
legislació específica (Ordre de 20 d’octubre de 1988, del Ministeri de Relacions
amb les Corts, que regula la manipulació i l’ús d’artificis en la realització
d’espectacles públics de focs artificials), caldrà una autorització de l’Alcaldia per
a fer explotar o disparar petards, traques i la resta d’articles de pirotècnia.

2. La sol·licitud de l’autorització indicada en el paràgraf anterior haurà de
presentar-se en el Registre General de l’Ajuntament, com a mínim, deu dies
abans de la celebració i haurà de contenir la informació següent:

• Identitat, domicili i telèfon de la persona que sol·licita el permís i del
pirotècnic responsable.

• Lloc, dia, hora, motiu i durada de l’acte.
• Classe i quantitat de materials que s’han de fer esclatar.
• Mesures de seguretat previstes.

Article 26

Els equips de les instal·lacions d’aire condicionat, de ventilació o de
refrigeració, com ara ventiladors, extractors, unitats condensadores i
evaporadores, compressors, bombes, torres de refrigeració, frigorífics
industrials i altres màquines o instal·lacions auxiliars, no hauran de transmetre
a l’interior dels edificis nivells sonors o vibratoris superiors als límits establerts
en els títols III i IV.

Article 27

Els titulars d’habitatges i d’establiments que instal·len alarmes acústiques
hauran d’informar la Policia Local del seu domicili i del seu telèfon, perquè una
vegada avisats del funcionament anormal en procedesquen al bloqueig
immediat.

Títol III. Dels nivells de pressió sonora

Article 28

La determinació del nivell i de la pressió sonora s’expressarà en decibels
ponderats, d’acord amb l’escala de ponderació normalitzada A(dB(A)) i
l’aïllament acústic en decibels (dB) (norma UNE 21314/75).



L’aparell mesurador haurà de complir les especificacions establertes en les
normes IEC-651 o IEC-804, segons es tracte de sonòmetres i sonòmetres
integradors, respectivament.
Això no obstant, per als casos que calga fer mesuraments relacionats amb el
trànsit terrestre o aeri s’utilitzaran els criteris de ponderació i els paràmetres de
mesurament adequats, d’acord amb la pràctica internacional existent.

Article 29

El mesurament dels nivells de pressió sonora que estableix aquesta ordenança
s’efectuaran atenent les normes següents:
1. El mesurament s’efectuarà en el lloc en què el nivell siga més alt i, si cal, en
el moment i en la situació en què les molèsties siguen més acusades.
2. Els propietaris, els posseïdors, els usuaris i els encarregats dels elements
generadors de soroll, hauran de facilitar als tècnics o als agents municipals
l’accés a les instal·lacions i faran que aquests funcionen a diferents velocitats,
càrregues i marques, segons les indicacions dels actuants. La negativa a
l’acció inspectora es considerarà obstrucció segons allò previst en l’article 42.5,
paragrafs b) i c) d’aquesta ordenança, i serà sancionada d’acord amb l’article
44, llevat que el fet siga constitutiu d’infracció penal, que se sancionarà com a
tal.
3. En prevenció dels possibles errors de mesurament s’hi adoptaran les
precaucions següents:
a) Contra l’efecte de pantalla: L’observador se situarà en el pla normal a l’eix
del micròfon i tan separat d’aquest com puga, a fi que permeta la lectura
correcta de l’indicador del sonòmetre.
b) Contra la distorsió direccional: Situat l’aparell en estació, es girarà l’aparell
en l’interior de l’angle sòlid determinat per un octant i es fixarà en la posició la
lectura del qual siga equidistant dels valors màxims així obtinguts.
c) Contra l’efecte del vent: quan es considere que la velocitat del vent és
superior a 1’6 metres per segon s’utilitzarà una pantalla contra el vent. Per a
velocitats superiors a 5 metres per segon es desistirà de fer-ne el mesurament,
llevat que s’utilitzen aparells especials o que s’hi apliquen les correccions
necessàries.
d) Pel que fa a les condicions ambientals del lloc del mesurament, no hauran
de sobrepassar els límits especificats pel fabricant de l’aparell de mesura quant
a temperatura, humitat, vibracions, camps electrostàtics i electromagnètics, i
altres.

4. Mesures de nivell de pressió sonora:
a) Denominarem nivell sonor interior el nivell de pressió expressat en dB(A),
mesurat en ambients interiors. Caldrà indicar si el mesurament s’ha realitzat
amb les finestres obertes o tancades.
b) Denominarem nivell sonor transmés a l’interior de locals afectats el nivell de
pressió sonora interior atribuïble a l’impacte d’una activitat (font sonora) al local
receptor.
c) Per a efectuar el mesurament del nivell sonor interior, el sonòmetre es
col·locarà a una distància no inferior a 1 metre de les parets i a una altura d’1’2
a 1’5 metres.



En cas d’impossibilitat de complir els requisits anteriors, el mesurament es
realitzarà al centre de l’habitació i a 1’5 metres del sòl.
c) Quan es procedesca a esbrinar el nivell sonor transmés a l’interior per una
font sonora, serà receptiu iniciar el mesurament amb la determinació del nivell
sonor ambiental o nivell de fons, és a dir, el nivell sonor interior existent quan la
font sonora que s’ha d’investigar no es trobe en funcionament. Aquests
mesuraments es faran amb les finestres tancades.

Article 30

1. El nivell de soroll a l’interior d’habitatges o de locals pel funcionament
d’activitats exteriors, amb excepció de l’originat pel trànsit i per les obres de
caràcter diürn, no podrà superar el límits següents:
Entre les 8 i les 22 hores: 40 dB(A)
Entre les 22 i les 8 hores: 30 dB(A)
2. Si en efectuar-ne el mesurament, amb les finestres tancades, el nivell de
fons obtingut a l’interior de l’habitatge o del local és superior als fixats
anteriorment, el valor del nivell de soroll transmés no podrà superar aquells en
5 dB(A) en període diürn (de 8 a 22 hores), sense que en període nocturn no
puga superar-se en cap cas el límit de 30 dB(A) transmesos.

Títol IV. De les pertorbacions per vibracions

Article 31

No es permetrà la instal·lació de màquines o d’elements auxiliars que originen a
l’interior dels edificis nivells de vibracions superiors als límits expressats en
l’article següent. La instal·lació d’aquests aparells s’efecturà acoblant els
elements antivibratoris adequats, la idoneïtat dels quals haurà de justificar-se
plenament en els projectes corresponents.

Article 32

De les tres magnituds que s’utilitzen per a mesurar les vibracions
(desplaçaments, velocitat i acceleració), s’estableix com a unitat de mesura
l’acceleració en metres per segon al quadrat (m/s2). S’hi adopten les corbes
límits de vibració en acceleració de la norma DIN-4150, que coincideixen amb
l’apartat 1.38 “Intensitat de percepció de vibracions K” de l’annex I de la Norma
Bàsica d’Edificació-Condicions Acústiques dels Edificis (NBE-CA-82), en les
quals es fixen per a zones residencials un límits de 0.2K de dia i de 0.5K de nit
per vibracions contínues.

Valor (orientatiu)
Vibracions contínues                                                     Vibracions transitòries

Dia: 0.2 Dia: 4
Nit:  0.15 Nit:  0.15



Es consideraran vibracions transitòries les que tinguen un nombre d’impulsos
inferior a tres successos per dia.

Article 33

S’hi prohibeix el funcionament de màquines, d’instal·lacions o d’activitats que
transmeten vibracions detectables directament sense necessitat d’instruments
de mesura.

Títol V. Infraccions i sancions

Capítol 1. Principis aplicables

Article 34

L’incompliment d’allò prescrit en aquesta ordenança determinarà la imposició
de les sancions que s’establesquen en els capítols següents, d’acord amb els
principis i la potestat sancionadora i de procediment sancionador establerts per
la Llei de 26 de novembre de 1992, de Règim Jurídic de les Adminsitracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú i del Reglament del
Procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora de 4 d’agost de 1993.

Article 35

1. No podrà imposar-se cap sanció, llevat que siga en virtut d’un expedient
instruït a aquest efecte, d’acord amb el procediment establert legalment.
2. Per a la imposició de sancions per faltes lleus no serà preceptiva la instrucció
prèvia de l’expedient al qual fa referència l’apartat anterior, sense perjudici del
tràmit d’audiència a l’interessat, que haurà d’evacuar-se en tot cas.
3. Amb independencia d’allò establert en els apartats anteriors i d’acord amb la
gravetat del perjudici causat, amb el nivell de soroll transmés o amb la
intencionalitat de l’infractor, i en els casos de molèsties manifestes als veïns,
els agents actuants podran ordenar, després d’un requeriment previ, la
suspensió immediata del funcionament de la font pertorbadora, fins que siguen
corregides les deficiències existents.
Aquesta mesura cautelar no tindrà carácter de sanció. L’incompliment del
requeriment de suspensió donarà lloc a l’alçament de l’acta corresponent, amb
notificació a l’interessat a l’efecte d’audiència prèvia i el seu trasllat a l’Alcaldia-
Presidència o, si s’escau, al regidor delegat perquè resolga sobre la suspensió
cautelar i, si s’escau, la clausura o el precintat, sense perjudici de la resta de
mesures que hi escaiguen de dret.

Article 36

1. Persones responsables
a) De les infraccions de les normes d’aquesta ordenança comeses durant
l’exercici d’activitats subjectes a consessió, autoritzacions o llicències
administratives, el seu titular.



b) De les comeses amb motiu de la utilització de vehicles, el seu propietari o, si
n’és cas, el conductor.
c) De la resta d’infraccions, el causant de la pertorbació o qui subsidiàriament
en resulte responsable segons les normes específiques.

2.- La responsabilitat administrativa ho serà sense perjudici de la
responsabilitat penal i civil en què hom puga incórrer. En els supòsits que
s’observe un fet que puga ser de l’òrgan judicial competent i mentre l’autoritat
judicial n’estudia l’assumpte, se suspendrà el procediment administratiu
sancionador.

Capítol 2. Vehicles

Article 37

1. La infracció de les normes establertes en el capítol 3 del títol II d’aquesta
ordenança “Vehicles”, serà sancionada amb multa que pot arribar fins al màxim
previst en la legislació de règim local o de trànsit o circulació de vehicles de
motor i seguretat viària.

2. Per a graduar la quantia de la multa es valoraran les següents
circumstàncies:
a) Naturalesa de la infracció.
b) La gravetat del dany o del trastorn produït.
c) El grau d’intencionalitat.
d) La reincidència.

3. Serà considerat reincident l’infractor que haja estat sancionat anteriorment,
una o més vegades, per un mateix concepte dels prevists en la present
ordenança en els dotze mesos precedents.

Article 38

Si la infracció es fonamenta en l’article 13, la sanció serà imposada en la
quantia màxima i, amb carácter preventiu, en la resolució que instrueix
l’expedient sancionador es declararà la prohibició de fer circular el vehicles fins
que la Policia Municipal n’efectue la revisió. Si els agents de l’autoritat
localitzen el vehicle en circulació procediran a immobilitzar-lo i a retirar-lo als
dipòsits municipals, i tot seguit se’n citarà el titular per a practicar el
mesurament sonor i procedir, si no se’n corregeixen les deficiències, a
comunicar-ho a la Direcció de Trànsit per si el fet comporta la retirada definitiva
del vehicle de la circulació.



Capítol 3. Altres comportaments i activitats

Article 39

L’incompliment de les prescripcions d’aquesta ordenança referents a
comportaments i activitats en general que necessiten per al seu
desenvolupament autorització administrativa prèvia, serà sancionat amb multa,
conforme amb l’escala establerta en la legislació de Règim Local, atenent les
circumstàncies previstes en l’article 37.

Capítol 4. Activitats sotmeses a llicències o autorització

Article 40

Les infraccions als preceptes establerts en aquesta ordenança, en relació amb
les activitats qualificades i les que necessiten autorització administrativa prèvia
o llicència per al seu funcionament, es classifiquen en molt greus, greus i lleus,
d’acord amb la Llei de la Generalitat Valenciana 3/1989, de 2 de maig,
d’Activitats Qualificades; la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de
Febrer, d’Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, i la
normativa estatal sobre activitats qualificades i protecció de la seguretat
ciudadana.

Article 41

Es consideren infraccions molt greus:

1. La dedicació de locals, de recintes o d’instal·lacions eventuals a la celebració
d’espectacles públics i activitats recreatives sense llicència municipal o
autorització administrativa, quan aquestes siguen exigibles.
2. Negar l’accés al local o al recinte durant la celebració d’un espectacle als
agents de l’autoritat que es troben exercint les seues funcions.
3. La reincidència. Es considerarà reincident l’infractor que haja estat sancionat
anteriorment per infracció greu, una o més vegades, per un mateix concepte,
en els dotze mesos procedents.
4. La celebració d’activitats recreatives o d’espectacles prohibits o suspesos
per l’autoritat competent.

Article 42

Es consideren infraccions greus:

1. Exercir l’activitat sense subjecció a les normes proposades en el projecte
presentat per a obtenir la llicència o sense observar els condicionaments que
es van imposar en atorgar-la, sempre que en l’un o en l’altre cas s’alteren les
circumstàncies que precisament van permetre atorgar-ne la llicència,
especialment pel que fa a la transmissió de sorolls i de vibracions.



2. La realització de treballs a la via pública, la manifestació pirotècnica i, en
general, l’exercici d’activitats pertorbadores sense la preceptiva autorització o
llicència.
3. La no execució en el termini fixat de les mesures correctores necessàries per
al cessament de la pertorbació, quan la seua adopció haja estat requerida per
l’autoritat municipal.
4. La posada en funcionament d’aparells o d’instal·lacions, el precintat, la
clausura o la limitació de temps dels quals hagen estat ordenats per l’autoritat
competent.
5. L’obstrucció o la resistència a l’actuació inspectora de l’administració que
tendesca a dilatar-la, dificultar-la o impedir-la. En particular, constituirà
obstrucció o resistència:
a) La negativa a facilitar dades justificants i antecedents de l’activitat o dels
elements de la instal·lació.
b) La negativa al reconeixement de locals, de les  màquines, de les
instal·lacions o d’altres elements causants de la pertorbació.
c) Negar injustificadament l’entrada als agents i als inspectors al lloc on es
produesca el fet pertorbador, o la seua permanència, llevat que el lloc siga
l’habitatge.
d) Les coaccions o la falta de la consideració necessària als agents o als
inspectors municipals, llevat que el fet constituesca infracció penal o siga
susceptible de ser sancionat per aquesta jurisdicció.
6. La reiteració en la comissió d’infraccions lleus.

Article 43

Es consideren infraccions lleus les accions o les omissions realitzades sense
observar les prescripcions establertes en aquesta ordenança, no tipificades
com a infracció greu o molt greu, o que les vulneren.

Article 44

Les infraccions a què es refereixen els articles anteriors seran sancionades per
l’Alcalde segons estableixen els apartats següents:

I. Activitats qualificades
1. Les infraccions lleus, amb multa que pot arribar a 600 Euros.
2. Les infraccions greus, segons els casos, mitjançant:

a) Multa de 600 a 6.000 euros.
b) Retirada temporal de la llicència o de l’autorització, per un termini de sis

mesos a un any.
c) Retirada definitiva de la llicència, amb clausura de l’activitat, després

d’haver imposat tres multes consecutives per reiteració en faltes greus o
molt greus.

D’acord amb el que disposa la Llei de la Generalitat Valenciana 3/1989, de 2 de
maig, d’Activitats Qualificades, l’Alcalde podrà proposar als òrgans competents
de la Generalitat Valenciana la imposició de sancions en quantia superior.



Per tal d’evitar la doble imposició de sancions pels mateixos fets, l’autoritat
municipal donarà compte al conseller competent de la incoació i de la resolució
d’expedients sancionadors.
II. Activitats no qualificades
1. Les infraccions lleus, amb multa que pot arribar a ser del  màxim previst en la
legislació de Règim Local.
2. Les infraccions greus, segons els casos, mitjançant:
a) Multa que pot arribar a ser del màxim previst en la legislació de Règim Local.
b) Retirada temporal de la llicència o de l’autorització per un termini no superior
a sis mesos.
c) Suspensió de l’activitat exercida sense llicència o autorització.
3. Les infraccions molt greus, segons els casos, mitjançant:
a) Retirada temporal de la llicència o de l’autorització pel termini de sis mesos a
un any.
b) Retirada definitiva de la llicència o de l’autorització amb clausura de l’activitat
després d’haver imposat tres multes consecutives per reiteració en les
infraccions.

Article 45

1. En la imposició de les sancions es tindran en compte la naturalesa de la
infracció, els danys o els perjudicis ocasionats i la intencionalitat de l’infractor.
2. L’aplicació de les sancions establertes en aquesta ordenança no exclou, en
els casos de desobediència o de resistència a l’autoritat municipal o als seus
agents, que es passe la culpa corresponent als tribunals de justícia.

Disposicions addicionals

Primera.- Allò preceptuat en la present ordenança no serà aplicable a les
activitats organitzades que es desenvolupen amb motiu de les festes populars i
tradicionals de la ciutat, que es regiran per normes específiques.
Segona.- L’horari dels establiments públics serà el que determine el
departament competent de la Generalitat Valenciana, sense perjudici de les
facultats que corresponguen a l’Ajuntament.
Tercera.- Es considerarà vigent i aplicable en relació amb allò establert pels
articles 8 a 16 de la present ordenança el contingut de la disposició transitòria
del Decret 1.495, de 25 de maig de 1972, sobre homologació de vehicles
automòbils quant als sorolls produïts per aquells; per això, el nivell d’emissió de
soroll dels vehicles automòbils en circulació es considerarà admissible sempre
que no supere en més de 2 dB(A) els límits establerts per a l’homologació i el
reconeixement recíproc de l’homologació de peces i d’equips per a vehicles
automòbils, subscrit a Ginebra el 20 de març de 1958 (Butlletí Oficial de l’Estat
número 281, de 23 de novembre de 1974) i en els decrets que el desenvolupen
(Butlletí Oficial de l’Estat de 18 de maig de 1982 i de 22 de juny de 1983).
Els valors dels límits d’emissió màxima de soroll dels diferents vehicles de
motor en circulació, expressats en dB(A), són els següents:

Vehicles automòbils de dues rodes:

a) Motor de dos temps amb cilindrada:



Superior a 50 cm3, inferior o igual a 125 cm3…………….. 84
Superior a 125 cm3………………………………………….. 86

b) Motor de quatre temps amb cilindrada:
Superior a 50 cm3, inferior o igual a 125 cm3…………….. 84
Superior a 125 cm3, inferior o igual a 500 cm3 …………… 86
Superior a  500 cm3…………………………………………. 88

Vehicles automòbils de tres rodes:
Amb cilindrada superior a 50cm3………………………….. 87

Vehicles automòbils de quatre o més rodes:
a) Vehicles destinats al transport de persones que tinguen fins a 9 places,
inclosa la del conductor ……………………………………… 84
b) Vehicles destinats al transport de persones que tinguen més de 9 places,
inclosa la del conductor i amb un pes màxim que no excedesca de
3’5t………………………………………………………….…….. 86
c) Vehicles destinats al transport de mercaderies amb un p.m.a. que no
excedesca de 3’5t……………………………………….. 86
d) Vehicles destinats al tranport de persones que tinguen més de 9 places,
inclosa la del conductor i amb un pes màxim que excedesca de 3’5t ……91
e) Vehicles destinats al transport de mercaderies amb un p.m.a. que excedesca
de 3,5t ……………………………………………………… 91
f) Vehicles destinats al transport de persones que tinguen més de 9 places,
inclosa la del conductor i amb motor de potència igual o superior a 200 CV DIN
………………………………………………………………… 93
g) Vehicles destinats al transport de mercaderies amb motor de potència igual o
superior a 200 CV DIN i amb un p.m.a. que excedesca de 12t …………93

Ciclomotors i vehicles automòbils de cilindrada no superior a 50 cm3

De dues rodes………………………………………….. 82
De tres rodes …………………………………………… 84

Tractors agrícoles:

Amb potència fins a 200 CV DIN……………………... 91
Amb potència de més de 200 CV DIN……………….. 94

Disposicions transitòries

Primera.- Els titulars d’habitatges i d’establiments que tinguen instal·lada una
alarma amb dispositius acústics disposaran d’un termini de sis mesos, a partir
de l’entrada en vigor de la present ordenança, per al compliment de l’obligació
establerta en l’article 27.
Segona.- Des de l’entrada en vigor de l’ordenança els titulars d’establiments
que desenvolupen la seua activitat en període nocturn de 22 a 8 hores, hauran
d’ajustar en el termini de 9 mesos el funcionament de les seues instal·lacions
als nivells sonors establerts en el títol III, i a aquest efecte hauran de sol·licitar a
l’Ajuntament que efectue la visita de comprovació oportuna.



Tercera.- Des de l’entrada en vigor de la present ordenança els titulars
d’establiments que desenvolupen la seua activitat en periode diürn hauran
d’ajustar en el termini d’un any el funcionament de les instal·lacions als nivells
sonors establerts en el títol III, i a tal efecte hauran de sol·licitar a l’Ajuntament
que efectue l’oportuna visita de comprovació.

Disposició final

La present ordenança entrarà en vigor una vegada transcorregut el termini de
quinze dies hàbils des de la recepció a què es refereix l’article 65.2, en relació
amb l’article 70.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local,
una vegada se n’haja publicat el text complet en el Butlletí Oficial de la
Província.
S’adverteix que contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, després
de la comunicació a l’Ajuntament ple, podrà interposar-se recurs contenciós
administratiu davant la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, dins del termini de dos mesos, comptadors des de
l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província.

Picanya, tres de maig de mil nou-cents noranta-sis.- L’Alcalde, Josep Almenar i
Navarro


