ORDENANÇA REGULADORA DELS SOROLLS
DELS VEHICLES A MOTOR

Article 1r.- L’objecte d’aquesta Ordenança es vetllar, dins l’àmbit de la competència
municipal per la qualitat sonora en el medi urbà, especialment dels elements que
incideixen a la via pública, i regular els nivells de contaminació sonora.
Article 2n.- 1.- Els vehicles a motor que circulin pel terme municipal de les Franqueses
del Vallès, aniran equipats d’un silenciador adequat, permanentment en funcionament i
en un estat correcte de manteniment, a fi d’evitar un excés de sorolls extranys en relació
amb aquells que portin el tipus de silenciador d’origen homologat.
2.- Queda terminantment prohibida la circulació de vehicles que portin l’anomenat tub
d’escapament lliure o sense silenciador.
3.- En determinades circumstàncies i en funció de les denúncies sonores, la Policia
Local podrà prohibir la circulació d’aquells vehicles de motor que produeixin sorolls
excessius. L’incompliment d’aquesta disposició en relació a l’excés sonor, podrà donar
lloc a l’immobilització immediata del vehicle, que passarà al dipòsit municipal.
Article 3r.- 1.- Cap persona no pot fer funcionar un vehicle de motor de forma que
origini sorolls excessius o estranys. També queden especialment prohibits els sorolls
originats per acceleracions brusques i estridents.
2.- Els conductors dels vehicles de la Policia Governativa o local, Servei d’Extinció
d’Incendis o d’Institucions Hospitalàries o Creu Roja, així com les ambulàncies
privades, es limitaran a utilitzar els seus dispositius acústics, només en els casos
justificats.
Article 4t.- Els sorolls dels vehicles es mesuraran a 50 cm. del tub d’escapament,
d’acord amb la Norma ISO 5130-1982 o la que en el seu cas la substitueixi.
Els límits admissibles són:
DECIBELS
(Màxims)
Ciclomotors i vehicles de dues rodes:
Fins a 50 cc.
De 50 fins a 250 cc.
De cilindrada superior a 250 cc.
Turismes

81
84
88
84

Autobusos:
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places

86
91
93

Camions:
De menys de 3.000 kg. de càrrega útil
De 3.000 fins a 10.000 kg. de càrrega útil
De més de 10.000 kg de càrrega útil

86
91
93

Article 5è.- Per realitzar el control de soroll a la via pública el règim del motor
s’establirà en un valor de 3.000 r.p.m. o en defecte d’aparell indicador de revolucions, el
vehicle es posarà a mig gas.
Article 6è.- L’aparell de mesurar els sorolls produï ts pels vehicles de motor serà un
sonòmetre tipus SI 131 A.
Article 7è.- 1.- Es consideren com a infraccions administratives els actes i les omissions
que contradiguin les normes contingudes en aquesta Ordenança.
2.- Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, d’acord amb el que es
disposa en els articles següents.
Article 8è.- 1.- En matèria de sorolls, es considerarà infracció lleu, sobrepassar fins a 5
dBA., els nivells de sorolls màxims admissibles, segons la regulació de la present
Ordenança.
2.- Es consideren infraccions greus:
a).- La reincidència en falta lleu.
b).- Superar entre 5 i 9 dBA els sorolls màxims admissibles per aquesta Ordenança.
c).- La no presentació del vehicle a inspecció, havent estat requerit per fer-ho. Al
respecte, es considerarà com a no presentació, el retard superior a quinze dies.
d).- Quant donant-se el supòsit del número 1 d’aquest article, el titular del vehicle fos
requerit novament per a la presentació en el termini de quinze dies i no la realitzés o si
realitzada, els resultats de la inspecció superessin els límits indicats en l’esmentat
apartat.
3.- Es consideraran infraccions molt greus:
a).- La reincidència en faltes greus.
b).- L’emissió de nivells sonors que superin en 10 o més dBA, els límits màxims
autoritzats.
c).- La no presentació del vehicle a inspecció oficial, quan en donar-se el supòsit de
l’apartat b), del número anterior, el titular del vehicle fos novament requerit per a la
presentació en el termini de quinze dies i no ho fes, o, si havent-ho fet, els resultats de la
inspecció superessin els límits indicats en el referit apartat.

Article 9è.- Els titulars o usuaris de vehicles a motor, que sobrepassin els nivells
admesos de sorolls, seran sancionats amb multa, tenint en compte el que s’estableix en
l’article 8è. I com a màxim, seran les següents:
En horari diürn (de 7 a 22 hores)
En horari nocturn (de 22 a 7 hores)

6.000,- pts.
15.000, - pts.

En cas de que l’infractor sigui reincident, serà sancionat amb el doble de la multa que li
correspongui.
Article 10è.- 1.- Sense perjudici de les sancions que siguin adients, serà causa de
precinte immediat del vehicle, el fet de superar en 10 dBA o més, els límits establerts de
nivell sonor a la present Ordenança.
2.- L’esmentat precinte, podrà ésser aixecat per efectuar les operacions de reparació i
posada a punt.
Article 11è.- 1.- En el supòsit de que la Policia Local estimi que el soroll produï t per un
vehicle de motor és superior als límits fixats en l’article 4t. d’aquesta Ordenança,
procedirà de la manera següent:
-

-

Aturarà el vehicle provocador del soroll i invitarà al conductor a realitzar la prova
del nivell sonor.
Realitzarà la prova de nivell sonor en les següents condicions tècniques:
• Motor en marxa, a 3.000 rpm., o en el seu defecte, a mig gas
• Sonòmetre a 50 cm. del tub d’escapament, (Norma ISO 5.130-1982).
Si el resultat de la medició és igual o inferior al límit màxim admès per al tipus de
vehicle, podrà continuar la marxa, tot agraint-li la col.laboració.
Si el resultat de la medició és superior al límit màxim admès, per al tipus de vehicle:
1.- S’intervindrà la documentació del vehicle, la qual li serà retornada, quan acrediti
la reparació de les deficiències que produeixen l’excés de nivell sonor.
2.- Es formularà una denúncia condicional, en la que es consignarà l’obligació de
presentar el vehicle a reconeixement i comprovació per a la subsanació de la
deficiència, en el termini màxim de deu dies.
L’efectivitat de la denúncia quedarà supeditada al resultat del reconeixement del
vehicle.

3.- a).- Si el nivell sonor no és major de 10 dBA, que el límit màxim admès per al
tipus de vehicle, el conductor podrà traslladar-lo a un taller per a la seva reparació, i
la denúncia condicional, servirà per justificar la no possessió de la documentació
intervinguda, durant els deu dies que s’han concedit al conductor, per efectuar les
correccions.
b).- Si el nivell sonor és igual o superior a 10 dBA, al límit màxim admès per al
tipus de vehicle, aquest serà traslladat per la grua al Dipòsit Municipal, de on podrà
ser retirat utilitzant un vehicle grua, remolc o de càrrega, per traslladar-lo a un taller
de reparació. La denúncia condicional servirà per justificar la no possessió de la
documentació intervinguda, durant els deu dies que s’han concedit al conductor per
efectuar les correccions i dirigir-se des del taller on ha realitzat la reparació a les
dependències municipals, per realitzar el control que justifiqui la subsanació de la
deficiència.
-

Si el conductor es nega o s’hi oposa a realitzar el control de nivell sonor, se
l’informarà que si persisteix en la seva negativa de col·laboració, li serà
immobilitzat el vehicle a fi de realitzar la prova de nivell sonor, i si aquesta dóna
resultat positiu:

-

Li serà formulada denúncia definitiva.
El vehicle serà traslladat al Dipòsit Municipal, mitjançant el servei de grua, d’on
només podrà ser retirat utilitzant un vehicle grua de remolc o de càrrega, per
traslladar-lo a un taller de reparació.
Disposarà de deu dies per subsanar les deficiències i realitzar un nou control de
nivell sonor.

-

Si transcorren els terminis previstos per a la subsanació de les deficiències tècniques del
vehicle sense justificar-les, seran realitzats els tràmits jurídics-administratius necessaris,
per a la localització i immobilització del vehicle.
Article 12é.- Els dos primers dies de permanència del vehicle al dipòsit Municipal no
devengarà taxes.
Si el vehicle no és retirat del dipòsit Municipal en el termini màxim de trenta dies, serà
considerat vehicle abandonat i es procedirà a realitzar els tràmits administratius de
subhasta pública.
Article 13è.- L’aplicació d’aquesta Ordenança en el terme municipal de Les Franqueses
del Vallès, no exclou l’aplicació d’altres disposicions legals vigents a nivell general per
tot el territori, sobre aquesta matèria.
Les Franqueses del Vallès, a 26 de juliol de 1.990.
L’ÀREA DE RÈGIM INTERIOR I SERVEIS,

