ANUNCI

L’Ajuntament de Vinaròs en sessió plenària celebrada el dia 14 de febrer de 2006 va
aprovar inicialment l’Ordenança Municipal de Protecció contra la contaminació
acústica, per manca de reclamacions esdevé definitivament aprovada i es publica el
seu text complet:

ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ
ACÚSTICA PROVINENT D’ESPECTACLES, ESTABLIMENTS DE PUBLICA
CONCURRÈNCIA, ACTIVITATS RECREATIVES I VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA
PREÀMBUL
La present ordenança té un objectiu fonamental: harmonitzar l'interès general de tots
els ciutadans amb l'interès particular d’aquells que, en l’exercici dels seus drets,
puguen ocasionar algun perjudici, alteració o pertorbació. En conseqüència, la finalitat
principal és aconseguir un grau de convivència, seguretat i ordre públic d’acord amb
les necessitats i exigències actuals. En definitiva, l’esperit que ha inspirat la present
ordenança no és tant castigar a l’infractor, si més no l’idea de prevenció i, tot això, en
funció dels diferents locals o establiments de publica concurrència i les diverses
activitats que s’hi poden exercir. D’altra banda la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de
Protecció contra la contaminació acústica, contempla la regulació del soroll produït
pels mitjans de transport i, en particular, pel vehicles a motor, establint que el nivell de
soroll emès pels vehicles a motor es considerarà admissible sempre que no
sobrepassen els límits establerts per a cada tipus, en les condicions d’avaluació que,
igualment, s’establisquen a l’efecte. També estableix les mesures a prendre pels
centres d’inspecció tècnica, la denuncia per part dels agents de les infraccions per
comprovació mitjançant els aparells de mesura adients. És conseqüència de tot
l’exposat la redacció d’aquesta Ordenança que dedica el seu primer capítol a l’apartat
d’espectacles i locals i en el segon aborda el dedicat a les emissions de soroll per part
dels vehicles a motor.
CAPÍTOL PRIMER
ESPECTACLES, ESTABLIMENTS PUBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES
OBJECTE
Article 1. L’objecte de la present ordenança és el de previndre, vigilar i corregir la
contaminació acústica en l'àmbit del terme municipal de Vinaròs per a protegir la salut
dels seus ciutadans i millorar la qualitat del seu medi ambient i regular aquells
aspectes de les activitats que incideixen , especialment, en el descans adequat dels
ciutadans i en la convivència digna.
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S’entén per contaminació acústica o soroll ambiental, als efectes de la present
ordenança, els sorolls i les vibracions no desitjats o nocius generats per l’activitat
humana.
ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 2. L’Ordenança reguladora de les activitats recreatives i espectacles serà
d’aplicació a tots els locals o establiments de publica concurrència existents en l’àmbit
territorial de Vinaròs i a les activitats, comportaments i instal·lacions que en el seu ús o
exercici produïsquen sorolls o vibracions que puguen causar molèsties a les persones,
generar riscos per a la salut o benestar o deteriorar la qualitat del medi ambient Així
mateix, queden sotmesos a les prescripcions establertes en la present ordenança tots
els elements constructius i ornamentals en tant contribuïsquen a la transmissió de
sorolls i vibracions produïts en el seu entorn.
ACTIVITATS I ESPECTACLES SUBJECTES A LLICÈNCIA
Article 3.
1. Estaran subjectes a l’obtenció de la preceptiva llicència municipals les activitats
recreatives i els espectacles públics relacionats en la Llei 7/2002, de 3 de desembre,
de la Generalitat Valenciana, de Protecció contra la contaminació acústica així com la
seua transformació, adaptació, reforma, ampliació o reducció.
2. D'acord amb allò establert en l'article 37 de la Llei 7/2002 serà responsabilitat dels
titulars d'activitats susceptibles de generar sorolls i/o vibracions dur a terme un control
de les emissions acústiques i dels nivells de recepció en l'entorn, mitjançant la
realització d'auditories acústiques, a l'inici dels exercici de l'activitat o posada en marxa
i, al menys, cada cinc anys o en un termini inferior si així s'establira en el procediment
en que s'avaluarà l'estudi acústic. Caldrà que tots els locals i establiments de publica
concurrència reunisquen les condicions necessàries per garantir la seguretat de les
persones així com les condicions higièniques i tècniques que per a cada tipus de local
es requerisca, a fi d’evitar molèsties a tercers i efectes negatius per a l’entorn.
3. En cap cas podrà començar l’exercici de l’activitat si abans no s’ha comprovat que
les instal·lacions s’ajusten al projecte aprovat i les mesures correctores adoptades
funcionen amb eficàcia.
4. D'acord amb allò establert en l'article 40 de la Llei 7/2002,de 3 de desembre, de la
Generalitat Valenciana, de Protecció contra la contaminació acústica, i sense perjudici
d’allò establert en la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles
Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, els nivells màxims de potència
sonora que els local a l'aire lliure puguen produir segons les seues corresponents
llicències o autoritzacions municipals no deuen transmetre en vivendes o locals
contigus o pròxims nivells sonors de recepció superiors als establerts en la esmentada
Llei, en quin cas, l'administració competent podrà acordar la suspensió temporal de la
llicència o autorització. Així mateix necessitaran la prèvia autorització municipal aquells
espectacles que requerisquen la instal·lació d’estructures no permanents,
desmuntables, així com els espectacles que requerisquen la utilització de la via
pública. En aquests casos, a més dels requisits exigits per la legislació aplicable al
tipus d’activitat, serà imprescindible que l’organitzador de l’espectacle adjunte a la
instància el contracte d’assegurança que cobrisca el risc de responsabilitat civil.
5. No es podrà concedir cap llicència per als locals d’espectacles i establiments de
publica concurrència si, els peticionaris, no tenen concertat un contracte
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d’assegurança que cobrisca el risc de responsabilitat civil per la quantia que
reglamentàriament es determine.
Article 4. Qui regente els locals o establiments de publica concurrència o locals que
per les seues característiques desitgen col·locar, en determinades èpoques de l’any,
taules i cadires a vetlladors, terrasses, etc. haurà de fer constar, a la instància dirigida
a l’Ajuntament sol·licitant l’esmentada autorització, si pretén instal·lar aparell de música
o altaveus a l’exterior.
OBLIGACIONS
Article 5. Qui regente els locals o establiments de publica concurrència com Bars,
Bars-Musicals, Cafès, Restaurants, Cinemes, Teatres, Pubs, Discoteques, Sales de
ball i similars està obligat al compliment de les següents condicions:
1. Respectar l’horari d’obertura i tancament dels locals i establiments de publica
concurrència que d’acord amb els límits màxims establerts per la Conselleria
competent es determinen.
2. Respectar l’horari d’obertura i tancament dels aparells reproductors de so i altres
instal·lacions susceptibles de produir soroll o vibracions fixats per l’article 6.
3. Disposar en el local de la llicència d’activitat respectiva a fi de poder ser examinada
en qualsevol moment pels tècnics o agents municipals que la requerisquen.
4. Realitzar les obres necessàries per obtenir el nivell d’aïllament acústic mínim exigit
per la llei i/o per les ordenances municipals.
5. No superar el nivell sonor màxim següent, mesurat a l’interior de la vivenda o
vivendes veïnes:
DIA: 40dB(A) en dormitoris
NIT: 30dB(A) en dormitoris
La resta de limitacions no regulades expressament per aquesta ordenança municipal
s’estableixen d’acord amb allò establert en l’annex II de la Llei 7/2002 de 3 de
desembre En locals tancats, l'aïllament acústic exigible als elements constructius
delimitadors dels locals que entre les sues instal·lacions compten amb sistemes
d'amplificació sonora regulables a voluntat, es deduirà conforme als següents nivells
d'emissió mínims:
a) Sales de festes, discoteques i tablaos i altres locals autoritzats per actuacions en
directe: 104 dB(A).
b) Locals i establiments amb ambientació musical procedent exclusivament d'equips
de reproducció sonora: 90 dB(A).
c) Bingos, salons de joc i recreatius: 85 dB(A).
d) Bars, restaurants i altres establiments hotelers sense equip de reproducció sonora:
80 dB(A)
L'aïllament acústic exigible a la resta de locals es deduirà conforme al nivell d'emissió
més pròxim per analogia als assenyalats en els apartats anteriors o bé segons les
seues pròpies característiques funcionals, considerant en tot cas l'aportació produïda
pels elements mecànics i el públic.
En aquells locals on el nivell sonor sia superior a 90 dB(A) s'haurà de col·locar, en els
seus accessos, un avís perfectament visible sobre les seues conseqüències nocives.
6. No permetre l'entrada de menors als espectacles o establiments on estigue
prohibida d’acord amb l’article 28 de la Llei 4/2003 de 26 de febrer.
7. No permetre o tolerar que es facilite o es promogue el consum de drogues tòxiques
o el tràfic d’estupefaents.
8. No subministrar als menors de divuit anys begudes alcohòliques o tabac, d’acord
amb l’article 18 de la Llei 4/2002 de 18 de juny de dogrodependències.
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9. Disposar del corresponent llibre o fulles de reclamació oficials.
10. Mantenir els establiments en condicions adequades de seguretat i higiene.
11. Tenir en lloc visible, a l’entrada del local, l’horari d’obertura i tancament així com
l’aforament màxim del mateix.
12. Permetre l'accés dels agents de l’autoritat i/o als tècnics municipals i facilitar-los les
dades i informes que aquests puguen requerir en l’exercici de les seues funcions.
13. Complir les ordres de l’Alcalde en l’àmbit de la seu competència, referides a
matèries contemplades en la legislació de contaminació acústica.
14. Adoptar les mesures necessàries per a que els usuaris no produïsquen molèsties
als veïns en entrar, sortir o romandre en els locals.
15. Evitar que els clients surtiguen dels locals amb begudes alcohòliques i formen
grups al davant dels locals, evitant així molèsties als veïns.
16. Comunicar a l’autoritat municipal qualsevol canvi de titularitat, raó social o domicili.
17. Formalitzar un contracte d’assegurança que cobrisca el risc de responsabilitat civil,
com mínim, per la quantia mínima que correspongue.
18. Esmenar les deficiències observades pels tècnics municipals en el termini que a
l’efecte es determine.
19. No permetre activitats il·legals o il·lícites en els establiments,
en els termes de l’article 47 i demés de la Llei 4/2003 de 26 de febrer.
HORARI D’OBERTURA
REPRODUCTORS DE SO

I

TANCAMENT

DE

LOCALS

I

D’APARELLS

Article 6.
1. Als efectes d’allò disposat en l’article 5, apartats 1 I 2, l’horari d’obertura I tancament
dels locals i establiments de publica concurrència, així com l’horari d’obertura i
tancament dels aparells de música o dels aparells i instal·lacions susceptibles de
produir sorolls o vibracions serà el que en base a les instruccions de la Generalitat
Valenciana pugue aplicar l’Ajuntament de Vinaròs, amb les especialitats i excepcions
que en les instruccions referides s'establisquen.
2. Entre el tancament i la reobertura dels locals o establiments publica concurrència hi
haurà un interval mínim de quatre hores.
3. A partir de les hores senyalades pel tancament de locals i establiments no es
serviran més consumicions i es procedirà al desallotjament total d’usuaris en un màxim
de trenta minuts.
Article 7. Per als espectacles realitzats a l’aire lliure, encara que tinguen lloc en bens
de domini privat, regiran els horaris fixats per les normatives de la Generalitat
Valenciana.
En aquests casos, els organitzadors, hauran de sol·licitar a l’Ajuntament la
corresponent autorització.
INFRACCIONS
Article 8. Es consideraran infraccions administratives les accions o omissions
contraries a allò disposat en la present Ordenança i en la Llei 7/2002 de 3 de
desembre.
Article 9. Les infraccions es qualificaran en lleus, greus i molt greus.
1. Sense perjudici d’allò disposat en la Llei 7/2002, de la Generalitat Valenciana, de
Protecció contra la contaminació acústica, el corresponent Reglament de

Luzea - Ingeniería y control de ruido | Tel. 902 504 969 | www.luzea.net | info@luzea.net

4

desenvolupament de la mateixa i altres disposicions concordants de vigent aplicació,
són infraccions:
- Lleus:
a) Les infraccions contra allò disposat a l’apartat 3,9,11 i 16 de l’article 5 en els termes
de l’article 45 i demés de la Llei 4/2003 de 26 de febrer
b) Excedir en menys de 6 dB(A) el nivell sonor màxim admissible conforme a l’article
55 de la Llei 7/2002 de 3 de desembre.
c) La realització d’activitats prohibides o l’incompliment de les obligacions previstes en
la Llei 7/2002 de 3 de desembre quan no estiguen expressament tipificades com
infraccions greus o molt greus.
d) L’infracció contra allò disposat a l’apartat 15 de l’article 5 en els termes dels articles
49, 50.2 i 52 de la Llei 3/1997 de 16 de juny, de prevenció sobre drogodependències i
altres trastorns adictius.
- Greus:
a) Les infraccions comeses contra allò disposat als apartats 1,6,8,10, 15 i 17 de
l’article 5 en els termes de l’article 46 i demés de la Llei 4/2003 de 26 de desembre
b) Excedir del nivell sonor màxim admissible de 6 dB(A) a 15 dB(A) conforme a la Llei
7/2002 de 3 de desembre.
c) La reincidència en infraccions lleus.
d) La instal·lació d’aparells reproductors de so a l’exterior sense autorització municipal
e) L'incompliment de les mesures de correcció d'infraccions lleus en el termini fixat per
a fer-ho o dur a terme la correcció de manera insuficient.
f) La dedicació dels establiments, recintes o instal·lacions a activitats distintes
d’aquelles per a les quals estigueren autoritzades, en el termes de l’article 46 i demés
de la Llei 4/2003 de 26 de febrer.
- Molt greus:
a) Les accions u omissions contraries a allò disposat en els apartats,7,12 i19 de
l’article 5 en els termes de l’article 47 i demés de la Llei 4/2003 de 26 de febrer.
b) La realització d’espectacles o activitats recreatives sense les preceptives llicencies o
autoritzacions quan es deriven situacions de greu risc per a les persones o bens
d’acord amb el termes de l’article 47 i demés de la Llei 4/2003 de 26 de febrer..
c) Obtindre les llicències d’obertura o autoritzacions corresponents mitjançant la
aportació de documents o dades no conformes amb la realitat, en els termes de
l’article 47 i demés de la Llei 4/2003 de 26 de febrer.
e) La reincidència en infraccions qualificades com faltes greus.
f) L'incompliment de les mesures de correcció d'infraccions greus en el termini fixat o
realitzar la correcció de forma insuficient.
g) Superar els nivells sonors permesos en més de 15 dB(A) els límits especificats per
la Llei 7/2002 de 3 de desembre.
SANCIONS
Article 10. Les faltes lleus podran ser sancionades amb multes de 60 euros i fins a
600 euros.
Article 11. Les faltes greus es sancionaran amb multa d’entre 601 euros i fins a 6000
euros i la retirada temporal de les llicencies o autoritzacions corresponents.
Article 12. Les faltes molt greus es sancionaran amb multa compresa entre 6001 i
60000 euros i la retirada definitiva de les llicències o autoritzacions corresponents.
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Les infraccions tipificades en la Llei 4/2003 de 26 de febrer de la Generalitat
Valenciana o altra Llei sectorial a que es remeteix aquesta Ordenança es sancionaran
amb les quanties, competències i demés circumstàncies contemplades en la legislació
sectorial corresponent.
Article 13. La multa serà compatible amb l’adopció d’altres mesures com:
a. Precinte de la instal·lació o dels aparells reproductors de so pel temps indispensable
per a l’adopció de les mesures que siguen adients i ordenades per l’autoritat municipal
b. Els infractors estaran obligats a adoptar les mesures correctores necessàries
establertes per l'òrgan sancionador, amb independència de la sanció penal o
administrativa que s'impose.
La prescripció d'infraccions no afectarà l'obligació de restaurar ni a la indemnització de
danys i perjudicis causats. Amb independència del que establisquen els apartats
anteriors i en atenció al perjudici ocasionat, al nivell de soroll transmès, així com també
en els casos de molèsties manifestes als veïns, l'administració podrà ordenar la
suspensió immediata del funcionament de la font pertorbadora, fins que siguen
corregides les deficiències existents, conforme a les mesures cautelars d’acord amb
l’article 62 de la Llei 7/2002 de desembre i la legislació del procediment administratiu
sancionador.
Article 14. Es considerarà com circumstància atenuant de l’infracció el fet que
l’infractor repare les deficiències comprovades sense necessitat de requeriment
exprés.
Article 15. A efectes d’establir la gradació de la sanció es tindrà en compte:
- Naturalesa de la infracció
- Gravetat del dany produït.
- Conducta de l'infractor en ordre al compliment de la normativa.
- Reincidència, reiteració o continuació en la comissió de la mateixa infracció
- Transcendència econòmica, ambiental o social de la infracció
PROCEDIMENT SANCIONADOR
Article 16.
1. La competència per a acordar la iniciació del procediment sancionador correspon
als alcaldes i subsidiàriament al conseller competent per raó de la matèria Si durant
l'exercici de les facultats d'inspecció, l'administració de la Generalitat Valenciana
detectara un incompliment de les prescripcions de la llei 7/2002, ho posarà en
coneixement de l'alcalde perquè adopte les mesures oportunes.
2. Correspon als ajuntaments i a la Generalitat imposar les sancions d'acord amb els
principis establerts en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions publiques i del procediment administratiu comú modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, i d'acord amb el procediment establert en el Reial decret
1.398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del procediment per a
l'exercici de la potestat sancionadora.
3. La competència per a la imposició de sancions correspondrà:
a) A l'alcalde quan la quantia no excedisca de 6.000 euros.
b) Al Conseller competent per raó de la matèria quan la quantia excedisca de 6.000
euros.
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4.L'alcalde proposarà als òrgans competents de la Generalitat la imposició de sancions
quan estime que correspon una multa en quantia superior al límit de la seua
competència.
5.La retirada temporal de la llicència, quan corresponga, podrà ser acordada per
l'alcalde. La retirada definitiva podrà ser acordada pel conseller competent per raó de
la matèria.
PRESCRIPCIÓ
Article 17. Llevat que la legislació sectorial a que remetisquen les infraccions
contemplades en aquesta Ordenança assenyale un altre termini , les faltes
prescriuran:
a) Les lleus, al sis mesos de ser comeses.
b) Les greus als dos anys de ser comeses.
c) Les molt greus, als tres anys de ser comeses.
El termini de la prescripció començarà a contar-se des de el dia en que la infracció
s’haja comés.
SUBJECTES RESPONSABLES
Article 18. Llevat que la resta de legislació a la que remeteixen les infraccions
contemplades en aquesta Ordenança assenyale una altra cosa, seran responsables
de les infraccions:
a) De les infraccions a les normes d'aquesta Ordenança comeses amb ocasió de
l'exercici d'activitats subjectes a concessió, autorització o llicència administrativa, el
seu titular.
b) De la resta d'infraccions, el causant de la pertorbació o qui subsidiàriament resulte
responsable segons les normes específiques.
INSPECCIÓ I CONTROL
Article 19. Competències de l’Ajuntament.
Correspon a l’Ajuntament el control del compliment d’aquesta Ordenança, exigir
l’adopció de mesures correctores necessàries, senyalar limitacions, realitzar quantes
inspeccions siguen necessàries i aplicar les sancions corresponents en cas
d’incompliment.
Article 20. Actuació inspectora
1. Els serveis tècnics municipals que tinguen encomanada aquesta funció i els agents
de la policia local amb una formació específica, realitzaran les visites d’inspecció i
formularan les denuncies per infracció d’allò disposat en la present Ordenança.
2. Els fets constatats en l’acta d’inspecció tenen valor probatori, sense perjudici de les
proves que en defensa dels seus drets o interessos respectius puguen aportar els
interessats, i poden donar lloc a la incoació del procediment sancionador corresponent.
3. Els titulars o responsables dels establiments productors de sorolls, facilitaran als
serveis tècnics i agents de la policia local, l’accés a les seues instal·lacions o focus
generadors de sorolls i disposaran el seu funcionament a les diferents velocitats o
potències que se’ls indique, per procedir a les mesures i comprovacions necessàries.
4. Les visites d’inspecció es duran a termini per iniciativa municipal o per sol·licitud
prèvia, justificada degudament, de qualsevol persona física o jurídica
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CAPÍTOL II
VEHICLES A MOTOR
Article 21. Àmbit d’aplicació:
Queden sotmesos a aquesta Ordenança les següents categories de vehicles:
ciclomotor, motocicleta, quadricicle, turisme, vehicle mixt, autobús, camió i
tractocamió, entesa cadascuna d’aquestes categories de conformitat amb les
definicions contingudes a l’efecte en el Reial Decret Legislatiu 399/1990, de 2 de març,
per qual va ser aprovat el Text Articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles
a Motor i Seguretat Vial, o en les seues futures modificacions.
Els nivells màxims d’emissió sonora definits en aquesta ordenança seran d’aplicació
en tot l’àmbit del municipi de Vinaròs i obligaran a tots els usuaris i que puguen
implicar molèsties a les persones o perjudicis al medi ambient.
Article 22. Condicions de circulació.
1. De conformitat amb les condicions de circulació establertes en l’article 50 de la Llei
7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, queda prohibida la circulació
de vehicles a motor sense el preceptiu dispositiu silenciador de les explosions, amb
silenciadors no eficaços o amb tubs ressonadors.
2. Així mateix, d’acord amb les previsions de l’article 50.2 de la mateixa Llei queda
prohibida la circulació de vehicles que emeten nivells de soroll superiors als establerts
en la present Ordenança, la incorrecta utilització o conducció de vehicles a motor que
donen lloc a sorolls innecessaris o molestos, especialment, les acceleracions
injustificades del motor, o l’ús no motivat o exagerat del clàxon, botzina o qualsevol
senyal acústica.
3. Tindran una consideració especial de regulació particular els vehicles d’urgència
públics o privats i d’altres vehicles especials en els casos que determine la normativa
vigent en matèria de circulació de vehicles a motor.
Article 23. Valors límit del nivell d’emissió sonora Els valors límit del nivell d’emissió
sonora s’obtenen sumant 4 dB(A) al nivell d’emissió sonora fixat en la fitxa
d’homologació del vehicle pel assaig estàtic o assaig a vehicle parat determinat pel
procediment establert en l’annex I del Decret 19/2004, de 13 de febrer, del Consell de
la Generalitat Valenciana.
Article 24. Campanyes de comprovació
Par tal de facilitar l’accés a la comprovació de les emissions sonores dels vehicles a
motor, especialment dels ciclomotors, l’Ajuntament podrà coordinar amb l’estació ITV
campanyes periòdiques de comprovació.
Article 25. Funció inspectora pels agents encarregats de la vigilància del trànsit rodat.
1. Els agents de l’autoritat encarregats de la vigilància del trànsit rodat hauran de
formular denuncies per infracció a allò disposat en la Llei 7/2002, de 3 de desembre,
de la Generalitat Valenciana, quan comproven que s’incompleixen les condicions de
circulació establertes en l’article 50 de l’esmentada Llei i en l’article 3 del Decret
19/2004 del Consell Valencià, o quan determinen pel procediment que s’especifica en
l’annex I de l’esmentat Decret, que el nivell de soroll produït pel vehicle revessa els
valors límit establerts en l’article 4 d’aquell Decret, o quan comproven que el vehicle
circula sense informe que continga la comprovació sonora o amb una comprovació
caducada.
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2. Per realitzar la comprovació dels nivells sonors dels vehicles, l’autoritat actuant
podrà ordenar el trasllat del vehicle fins un lloc pròxim que complisca amb les
condicions necessàries per efectuar els mesures d’acord amb el procediment
reglamentat. Aquestes mesures podran realitzar-se pels agents actuants o concertarse amb els serveis mòbils de les estacions ITV.
3. Si el nivell de soroll produït pel vehicle supera el valor límit establert en l’article 4 del
Decret 19/2004, del Consell Valencià, en més de 6 dB(A), s’aplicarà allò establert en
els apartat 2 i 3 de l’article 52 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat
Valenciana, de Protecció contra la Contaminació Acústica.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
1. A partir de l’adequació de les ITV, tots el ciclomotors que compten en més de dos
anys des de la posada en circulació, disposaran de sis mesos per passar la seua
primera comprovació del nivell sonor.
2. En cas que la fitxa d’homologació, deguda la seua antiguitat o altres raons, no
indique el nivell sonor per a l’assaig a vehicle parat que s’estableix en l’annex I del
Decret 19/2004, de 13 de febrer, els valors límit del nivell d’emissió sonora en tant no
es consumisca la vida útil del vehicle seran les següents:
a. Si es tracta de ciclomotors, el valor límit serà de 91 dB(A),
b. Per la resta de vehicles, la inspecció tècnica haurà de dictaminar que el vehicle es
troba en perfecte estat de manteniment.
En aquestes condicions, determinarà el nivell d’emissió sonora per a l’assaig a vehicle
parat emprant el procediment desenvolupat en l’esmentat annex I del Decret 19/2004,
o si és el cas, el procediment previst en l’article 5 del repetit Decret.
A partir d’aquesta situació i en les successives inspeccions, el valor límit del soroll
emès pel vehicle serà l’obtingut al sumar 4 dB(A) al nivell d’emissió sonora fixat en la
primera revisió
LEGISLACIÓ APLICABLE
En tot allò no previst per la present ordenança serà d’aplicació el que disposa la Llei
7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció contra la
contaminació acústica, pel Decret 19/2004, de 13 de febrer, del Consell de la
Generalitat, pel Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell i altres disposicions
legals de vigent aplicació.
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