
Consells per reduir les 
molèsties de soroll durant 
l’estiu. 
 

L’arribada de l’estiu sovint ve acompanyada d’un dels elements que més 
interfereix a la bona convivència, el soroll. A les nits, el problema acostuma 
a intensificar-se per l’increment de la vida nocturna tant al carrer com als 
habitatges, especialment a les terrasses i balcons. Per aquest motiu, amb 
l’objectiu de procurar el descans de tot el veïnat, us proposem un seguit de 
consells per reduir les molèsties de soroll durant aquests mesos: 
 

- Vigileu que els vostres aparells de televisió i música tinguin un 
volum adequat, sobretot si teniu les finestres obertes.  
Si considereu que podeu causar molèsties, uns auriculars poden ser 
la solució. 

- Instal·leu els aparells d’aire condicionat en llocs lluny de les zones 
de descans dels vostres veïns, i realitzeu revisions periòdiques per 
garantir el seu correcte funcionament, així podeu  evitar que facin 
massa soroll. 

- Eviteu deixar els animals domèstics en terrasses i balcons quan el 
seu comportament pugui alterar la tranquil·litat del veïnat i 
vianants. 

- Procureu no parlar amb volums alts. 
- Eviteu fer soroll en terrasses i balcons, especialment a la nit. En el 

cas que hi hàgiu de fer una celebració especial durant el dia, és 
recomanable avisar prèviament als veïns perquè puguin prendre 
mesures per reduir les molèsties de soroll i de retruc fomentareu 
la bona convivència i el bon veïnatge.  

- Instal·leu catifes a les zones de joc infantils, servirà per minorar el 
possible soroll que generin els infants o les seves joguines. 

- Eviteu l’ús d’electrodomèstics en horari de descans nocturn si 
aquests poden produir soroll que afectin el descans dels vostres 
veïns. 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquests són alguns dels consells que us proposem per reduir el soroll, però 
si  us cal més informació al respecte, podeu demanar cita prèvia amb el  
Servei d’Assessorament i Mediació en temes de veïnatge en el telèfon      
938-616-221.

 
 


