
 
 
 

EDICTE 
 

AJUNTAMENT DE XERACO 
 
 
Informació pública de l'aprovació inicial de l’Ordenança 
municipal de protecció del Medi Ambient contra sorolls i 
vibracions 
 
 
El Pleno d’aquest municipi en la sessió celebrada el dia 27 d'abril de 
2000 va aprovar inicial i definitivament, en cas de no presentar-se 
reclamacions, l’Ordenança municipal de protecció del Medi Ambient 
contra sorolls i vibracions i sotmetre’l a informació pública pel termini 
de 30 dies, comptat a partir del dia següent al de la publicació de 
l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València, durant el dit 
termini es podrà consultar l’expedient en la Secretaria de l’Ajuntament i 
es podran presentar les reclamacions que es creguen convenients. 
 
Xeraco a 4 de maig de 2000 

L’ALCALDE 
Ferran Bofí Pardo 
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ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓ  DEL MEDI 

AMBIENT CONTRA SOROLLS I 
VIBRACIONS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTOL I 
 

Disposicions Generals 
 
Article 1.- Objecte 
 
1. La present Ordenança té per objecte regular l’actuació municipal en 

ordre a la protecció de les persones contra les agressions produïdes 
per l’energia acústica en les seues manifestacions més 
representatives: soroll i vibracions. 

 
2. Als efectes de la present Ordenança el soroll i les vibracions es 

consideren compreses dins dels elements contaminants de 
l’atmosfera per formes d’energia esmentats  a l’art. 1 de la Llei de 
Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 
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Article 2.- Àmbit d’aplicació 
 
1. Queden sotmeses a les prescripcions establertes en aquesta 

Ordenança, d’obligatòria observança dins del terme municipal, totes 
les indústries, activitats, instal·lacions i comportaments que generen 
sorolls o vibracions susceptibles de produir molèsties a les persones 
situades en el seu camp d’influència. 

 
2. Igualment queda sotmesa a les prescripcions establertes en 

l’Ordenança la qualitat de l’aïllament acústic dels elements 
constructius constituents de l’edificació, en la mesura que facilita o 
dificulta la transmissió dels sorolls i vibracions produïts en el seu 
entorn. 

 
Article 3.- Competències. 
 
Correspondrà a l’Ajuntament exercir el control del compliment de la 
present Ordenança, exigir l’adopció de les mesures correctores 
necessàries, senyalar limitacions, realitzar les inspeccions que siguen 
necessàries i aplicar les sancions corresponents en cas d’incompliment 
d’allò ordenat. 
 
Article 4.- Règim d’aplicació 
 
1. Per a aquelles indústries, activitats, instal·lacions i obres que 

s’autoritzen a partir de l’entrada en vigor de l’Ordenança, les 
prescripcions establertes en la mateixa són d’obligatori i directe 
compliment. 

 
2. Respecte a les indústries, activitats, instal·lacions i obres 

autoritzades amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’Ordenança, 
l’adequació a les normes establertes en la mateixa es realitzarà 
segons el que s’estipula en les Disposicions Transitòries. 

 
 

TÍTOL II 
 

Nivells de soroll i vibració admissible 
 
 
Article 5.- Nivells de soroll autoritzats. 
 
1. El nivell de soroll a l’interior d’habitatges o locals transmés pel 

funcionament d’activitats externes, amb excepció de l’originat pel 
trànsit i obres de caràcter diürn, no superarà el límit: 
En horari diürn: 40 dB (A). 
En horari nocturn: 30 dB (A). 
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2. Si en efectuar el mesurament, amb les finestres tancades, el nivell de 
fons obtingut a l’interior de l’habitatge o del local és superior als 
anteriorment fixats, el valor del nivell de soroll transmés no superarà 
aquells en 5 dB (A) en període diürn, sense que en període nocturn 
es supere en cap cas el límit de 30 dB (A) transmesos. 

 
3. Es prohibeix el funcionament de màquines, instal·lacions o activitats 

que transmeten vibracions detectables directament, sense necessitat 
d’instruments de mesura. 

 
 
4. Per raó de l’organització d’actes amb especial projecció cultural, 

recreativa o d’altra naturalesa, o bé per tradicional consens de la 
població, l’Ajuntament podrà adoptar les mesures necessàries per 
modificar amb caràcter temporal en determinades zones del casc 
urbà, els nivells a què fa al·lusió el punt primer i segon d’aquest 
article. 

 
5. A efectes d’aquesta Ordenança es considera dividit el dia en dos 

períodes denominats diürn i nocturn.  El primer ocupa l’espai de 
temps comprés entre les 8 i les 22 hores, el segon comprén entre les 
22  i les 8 hores.  Els sorolls i vibracions emesos o transmesos 
tindran la consideració de diürns o nocturns segons es produisquen 
en un o altre període de temps. 

 
 

TÍTOL III 
 
Condicions exigibles a les activitats relacionades amb els usos productius, terciari i 

equipament. 
 
 
Article 6.- Obligació general 
 
Els titulars de les activitats que necessiten de llicència municipal per al 
seu exercici, estan obligats a adoptar les mesures d’insonorització de les 
seues fonts sonores i de aïllament acústic dels locals per complir en 
cada cas la màxima “no produir sorolls i vibracions susceptibles de 
causar molèsties notòries i significatives a les persones situades en el 
seu camp d’influència”; disposant si fóra necessari de sistemes de 
ventilació forçada de manera que puguen tancar-se els forats o finestres 
existents o projectades. 
 
Article 7.- Regulació de la música en els establiments públics 
 
1. Legalitat de la instal·lació. 

 
Per a concedir llicència d’instal·lació i funcionament d’una activitat 
amb equip de música o que faça activitats musicals, a més de la 

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



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 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, 
detallant els valors dels corresponents aïllaments acústics per 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 visada pel seu respectiu col·legi 
professional. 

 
3. Protecció acústica de l’usuari. 

Aquells locals que per les característiques pròpies de la seua activitat 
puguen disposar d’un nivell d’emissió altament molest, podent  
produir lesions als seus usuaris hauran d’instal·lar l’avís següent: 
“Els nivells sonors existents en l’interior poden produir lesions 
permanents a l’oït”.  L’avís haurà de ser  perfectament visible. 
 

Article 8.- Locals a l’aire lliure. 
 
Les autoritzacions que es concedeixen per a la instal·lació d’activitats 
d’espectacles, establiments públics o recreatives, en terrasses o a l’aire 
lliure, estaran subjectes a les següents condicions: 
 
1) Caràcter estacional o de temporada. 
2) Limitació de horari. 
3) Limitació del nivell d’emissió. 
4) Revocació de l’autorització, en cas de registrar-se en vivendes o 

locals pròxims, nivells sonors superiors a la màxima d’aquesta 
Ordenança. 

 
 

TÍTOL IV. 
 

 
Regulació del soroll de trànsit. 

 
Article 9 
 
Qualsevol vehicle de tracció mecànica haurà de tenir en bones 
condicions de funcionament el motor, la transmissió, la carrosseria i 
altres elements capaços de produir sorolls i vibracions i, especialment, 
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el dispositiu silenciador dels gasos d’escapament, amb la fi que el nivell 
sonor emés pel vehicle en circular o amb el motor en marxa  no afecte 
notòriament la tranquil·litat de la població. 
 
 
Article 10 
 
1. Es prohibeix la circulació de vehicles a motor sense elements 
silenciadors, o amb silenciadors no eficaços, incomplets, inadequats, 
deteriorats o amb tubs ressonadors. 
 
2. Igualment, es prohibeix la circulació de dita classe de vehicles quan, 
per excés de càrrega produïsquen sorolls que siguen susceptibles 
d’afectar significativament a les persones situades en el seu camp 
d’influència. 
 
 
Article 11 
 
1. Les motocicletes, els ciclomotors i altres vehicles automòbils que 

circulen per la via pública amb escapament lliure o amb aparells de 
qualsevol classe afegits al tub d’escapament distints als procedents 
de fàbrica o no homologats, que generen una emissió acústica 
pertorbadora, podran ser retirats de la circulació i traslladats a les 
dependències municipals on els propietaris dels esmentats vehicles, 
amb els mitjans personals i materials que consideren oportuns, 
corregiran les deficiències que motivaren la seua retirada i depòsit. 

 
 
Tot i això, podran disposar també que la correcció de les deficiències 
s’efectue al taller que els propietaris indiquen, on seran transportats a 
càrrec dels interessats i sota control municipal que serà exercit fins a la 
retirada del vehicle. 
 
Les despeses de qualsevol classe que s’originen, tant per materials, mà 
d’obra o transport, aniran a càrrec del propietari i es faran efectives 
mitjançant els procediments legalment establits.  
 
2. En cap cas podrà retirar-se el vehicle de les dependències 

municipals o del taller elegit sense que siga corregida l’anomalia o la 
deficiència que motivà la retirada i depòsit. 

 
3. Dins del període dels sis mesos següents a la data de retirada del 

vehicle de la via pública, si l’interessat no haguera efectuat la 
correcció procedent, serà requerit fefaentment  dues vegades 
consecutives perquè procedisca a fer-la. I si tampoc atenguera el 
darrer requeriment se li aplicarà al vehicle el règim de vehicles 
abandonats. En qualsevol cas, l’import de l’alienació, si procedira la 
venda en pública subhasta del vehicle, quedarà a disposició del seu 
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propietari en la forma legalment procedent, del qual serà deduït 
l’import de les despeses ocasionades, les sancions, etc. 

 
4. La intervenció dels agents municipals en el control i la retirada del 

vehicle, si ocorreguera, quedarà adequadament documentada en 
l’acta o el butlletí que amb aquesta finalitat s’haurà de formalitzar en 
el moment de l’actuació, on es farà constar, en qualsevol cas, la 
comprovació oportuna.  

 
 
 
 
5. Durant el primer mes de l’entrada en vigor d’aquest precepte, 

l’Alcaldia dictarà un ban en què recordarà la seua vigència, al temps 
que servirà de requeriment als propietaris de vehicles afectats per 
aquesta norma perquè, dins del termini que s’establisca, porten a 
terme la correcció de les deficiències de qualsevol classe que puguen 
ser procedents, amb expressa advertència de l’aplicació de la norma 
una vegada transcorregut l’esmentat termini. 

 
6. En qualsevol cas, les actuacions municipals que es regulen en 

aquest article tindran caràcter de sanció. Això sense perjudici de la 
que puga ser procedent i es dicte en l’expedient que, si escau i 
posteriorment a la denúncia, s’incoe. 

 
7. Aquesta norma serà d’aplicació a tots els vehicles que circulen per 

les vies urbanes de Xeraco, sense que importe el lloc de la matrícula 
o la residència del seu titular. 

 
 
 
Article 12 
 
Queda prohibit l’ús de botzines o de qualsevol altre senyal acústic dins 
del nucli urbà, tret dels casos d’imminent perill d’atropellament o 
col·lisió, de serveis públics d’urgència com policia, bombers i assistència 
sanitària o de serveis privats per a l’auxili urgent de persones, que 
necessiten utilitzar els senyals prioritaris acústics i lluminosos, amb 
prevalença dels lluminosos  en cas que les condicions del trànsit ho 
permeten. 
 
 
Article 13 
 
1. Els límits màxims admissibles per als sorolls emesos pels distints 

vehicles de motor en circulació, seran els establits pel Reglament 
número 41 sobre homologació de motocicletes, i el Reglamento 
número 51 sobre homologació de vehicles d’almenys quatre rodes, 
annexos a l’Acord de Ginebra de 20 de març de 1958. 
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2. A fi de preservar la tranquil·litat de la població, es podran indicar 

zones o vies en què algunes classes de vehicles de motor no podran 
circular a determinades hores de la nit. 

 
 
Article 14 
 
1. Els límits màxims d’emissions de sorolls permesos als distints 
vehicles seran els determinats en: 
 

a) Acord de 20 març de 1958 (Ministeri d’Afers Exteriors). 
Motocicletes. Reglament número 41 sobre homologació en allò 
que es refereix al soroll. 

 
b) Acord de 20 març de 1958 (Ministeri d’Afers Exteriors). Automòbils. Reglament 

número 51 sobre homologació de vehicles d’almenys quatre rodes,  pel que fa 
al soroll. 

 
 
 

c) Decret de 25 maig de 1972, núm. 1.439/1972 (Presidència). 
Automòbils. Homologació de vehicles en allò que respecta al 
soroll. 

 
 

TÍTOL V 
 

Activitats vàries. 
 

Article 15.- El soroll i la convivència ciutadana. 
 
1. La producció de sorolls en la via pública i en les zones de pública 

convivència (places, parcs, etc) o en l’interior dels edificis, haurà de 
ser mantinguda dins dels límits que exigeix la convivència 
ciutadana. 

 
2. La prescripció establerta en el paràgraf anterior es refereix a sorolls 

produïts, especialment en hores de descans nocturn, per les 
circumstàncies que es senyalen en els següents apartats. 
 
a) El to excessivament alt de la veu humana o l’activitat directa de 

les persones. 
b) Els sorolls produïts pels diversos animals domèstics. 
c) Els aparells o instruments musicals 
d) Els electrodomèstics. 
e) Explosions de petards i focs d’artifici. 
 

Article 16.- El soroll generat per les persones. 
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En relació amb els sorolls a què fa referència l’article 15.2.a) queda 
prohibit: 

 
a) Cantar, cridar, parlar en veu molt alta, especialment en hores de 

descans nocturn. 
b) Realitzar qualsevol activitat pertorbadora del descans aliè a 

l’interior dels habitatges, especialment en horari nocturn, quan 
transmeten a l’interior d’altres habitatges o locals habitats nivells 
de soroll superiors a 30 dB (A). 

  
 

Article 17.- El soroll generat pels diversos animals domèstics. 
 
En relació amb els sorolls a què es refereix l’article 15.2.b) s’estableix 
l’obligatorietat, per part del propietaris o posseïdors d’animals 
domèstics, d’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,  
acomplint el que es disposa en la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la 
Generalitat Valenciana, sobre protecció dels animals de companyia.  
 
Article 18.- El soroll generat pels sistemes de reproducció sonora. 
 
En relació amb els sorolls a què es refereix l’article 15.2.c)  es tindrà en 
compte que la televisió, ràdio i altres aparells musicals hauran d’ajustar 
el seu volum de forma que no sobrepassen els nivells establerts en el 
Títol II.  A més, a més, l’ús dels diversos  
 
instruments musicals es realitzarà adoptant les necessàries 
precaucions, tant en la seua instal·lació com en el local on s’utilitzen, de 
manera que els nivells de soroll produïts no transmeten a altres 
habitatges o locals un volum sonor de nivells superiors als establerts al 
Títol II. 
 
Article 19.- Funcionament d’aparells domèstics. 
 
En relació amb els sorolls a què es refereix l’article 15.2.d) el 
funcionament dels electrodomèsticses qualsevol tipus , com és el cas de 
rentaplats, rentadores, aspiradores o altres, a l’interior dels habitatges o 
locals haurà d’ajustar-se de manera que no es transmeta a altres 
habitatges o locals un volum sonor de nivells superiors als establerts en 
el Títol II. 
 
Article 20.- Sistemes sonors en la via pública. 
 
1. Amb caràcter general es prohibeix a la via pública i les zones de 

pública concurrència, l’exercici d’activitats musicals; l’emissió de 
missatges publicitaris i activitats anàlogues i la utilització d’aparells 
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de ràdio, televisió i similars que produesquen nivells de soroll 
molestos o pertorbadors per al descans i la tranquil·litat ciutadana. 

 
2. Aquesta prohibició no regirà en els casos d’alarma, urgència o 

especial significació ciutadana. 
 
Article 21.- El soroll generat per les explosions de petards i focs 
d’artifici. 
 
En relació  amb els sorolls a què es refereix l’article 15.2.e): 
 
1. Amb independència de les autoritzacions exigibles en virtut de la sua 

legislació específica (Ordre de 20 d’octubre de 1988 de Ministeri d 
Relacions amb les Corts, que regula la manipulació i 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: 

 
 

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

b) Lloc, dia, hora, motiu i durada de l’acte. 
c) Classe i quantitat de materials que s’han de fer explotar. 
d) Mesures de seguretat previstes. 

 
Article 22.- El soroll i el treball nocturn. 
 
 
 
 
 
1. Es prohibeix el treball nocturn a partir de les 23:00 hores en les activitats o 

establiments ubicats en edificis d’habitatges o adjacents, quan el nivell sonor que 
transmeten excedisca els límits indicats al Títol II. 

 
2. S’exceptuen de la prohibició anterior les obres urgents, les que es 

realitzen per raons de necessitat o perill i aquelles que per la seua 
naturalesa no puguen realitzar-se durant el dia.  El treball nocturn 
haurà de ser expressament autoritzat per l’Ajuntament, qui 
determinarà els límits sonors que haurà de complir en funció de les 
circumstàncies que concurrisquen en cada cas. 

 
Article 23.- Sistemes fixes d’alarma sonora. 
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1. S’autoritzaran les proves i assajos dels sistemes d’alarma, que seran 
de dos tipus: 

 
a) Inicials.- Seran les que es realitzen prèviament a la seua posada 

en marxa.  Podran efectuar-se entre les 10 i 14 hores. 
b) Rutinàries.- Seran les de comprovació periòdica de la instal·lació.  

Sols podran realitzar-se una vegada a l’any i en un interval 
màxim de 5 minuts, dins de l’horari anteriorment indicat.  La 
regidoria de seguretat ciutadana haurà de conèixer prèviament el 
pla d’aquestes comprovacions, amb expressió del dia i hora en 
què es realitzaran. 

 
2. Quan l’anormal funcionament d’un sistema d’alarma produïsca 

molèsties als veïnats i no siga possible localitzar al responsable o 
titular de dita instal·lació, la Regidoria de Seguretat Ciutadana, 
podrà desmuntar i retirar el sistema d’alarma.  Els costos originats 
per dita operació seran repercutits al titular de la instal·lació. 

 
Article 24.- Actituds anormalment sorolloses. 
 
Qualsevol altra activitat o comportament personal o col·lectiu no 
compreses en els articles precedents, que comporte una pertorbació per 
sorolls per al veïnat, evitable amb l’observança d’una conducta cívica 
normal, s’entendrà incursa en el règim sancionador d’aquesta 
Ordenança. 

 
TÍTOL VII 

 
Règim jurídic 

 
CAPÍTOL I. 

 
Normes sobre la Inspecció. 

 
Article 25.- Iniciativa de la inspecció. 
 
Les visites d’inspecció podran portar-se endavant per pròpia iniciativa 
municipal o prèvia sol·licitud de qualsevol interessat. 
 
 
 
Les sol·licituds d’inspecció contindran, a més de les dades exigibles a 
les instàncies en la legislació que regule el procediment administratiu, 
les dades precisos per a la millor realització de la mateixa. 
 
Article 26.- Denúncies per soroll de vehicles. 
 
1. Els Agents de Policia Local, sense necessitat d’instruments de 

mesura, quan es tracte de vehicles que circulen amb l’anomenat 
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“escapament lliure” o produïsquen, per qualsevol altra causa, un 
nivell de sorolls que notòriament afecten a la població. 

 
2. El titular del vehicle denunciat podrà afegir al plec de descàrrec 

certificació expedida per una Delegació Territorial d’Indústria en la 
que s’haja constat el nivell de soroll comprovat per la mateixa, 
sempre que presente el vehicle davant aquell organisme en el termini 
de dos dies hàbils següents al de l’entrega o recepció del butlletí de 
denúncia. 

 
CAPÍTOL II 

 
Infraccions i Sancions. 

 
Article 27.- Infraccions. 
 
Es considerarà infraccions administratives les accions o omissions que 
contravinguen les disposicions de la present Ordenança. 
 
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus de 
conformitat amb la tipificació continguda en els articles següents. 
 
Article 28.- Infracció lleu. 
 
Constitueix infracció lleu: 
 
a) No instal·lar aquells locals que disposen d’un nivell d’emissió 

notòriament superior a qualsevol emissió habitual i considerada com 
a normal, l’avís següent: 

“Els nivells sonors existents en l’interior poden produir lesions 
permanents a l’oït” 

b) L’incompliment general de la limitació d’horari. 
c) L’incompliment de la limitació del nivell d’emissió sonora. 
d) Circular amb vehicles, el nivell sonor dels quals afecte notòriament 

la tranquil·litat de la població. 
e) No presentar-se, sense causa justificada, a les citacions per 

inspecció d’instal·lacions i activitats. 
f) Utilitzar dispositius sonors amb fins de propaganda, avís o 

distracció, exceptuant els casos d’alarma, urgència o especial 
significació ciutadana. 

g) Incompliment dels articles 15 al 24. 
 
Constitueix infracció greu: 
 
a) La instal·lació de sistemes de reproducció sonora en establiments 

públics sense la preceptiva i expressa autorització municipal. 
 
b) Incompliment dels requeriments municipals per a la correcció de les 

deficiències observades. 
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c) La circulació de vehicles a motor amb “l’escapament lliure” o amb 
silenciadors ineficaços, incomplets, inadequats o deteriorats. 

d) La negativa u obstrucció a la tasca inspectora. 
e) La comissió d’una tercera infracció lleu en el termini de 12 mesos. 
 
Constitueix infracció molt greu: 
 
a) No adoptar els titulars d’activitats que necessiten la llicència 

municipal per al ser exercici mesures d’insonorització de les seues 
fonts sonores i d’aïllament acústic dels seus locals. 

b) La comissió d’una tercera infracció greu en el termini de 12 mesos. 
 
Article 29 
 
Les infraccions als preceptes de la present ordenança se sancionaran, 
d’acord a allò disposat en aquesta secció, sense perjudici de les 
responsabilitats penals i civils que procedisquen. 
 
 
Article 30 
 
Les sancions es graduaran atenent les següents circumstàncies: 
 
 a) Naturalesa de la infracció. 
 b) Grau d’intencionalitat. 
 c) Grau de perill per a les persones i béns. 
 d) Gravetat del dany causat 
 i) Reincidències. 
 f) Altres circumstàncies concurrents que puguen ser objecte de 
consideració. 
 
 
Article 31 
 
1. Les infraccions a les normes d’aquesta ordenança seran sancionades 

per l’Alcaldia o Regidor en qui legalment haja delegat la sua 
competència sancionadora d’acord amb les circumstàncies de 
cadascuna i la repercussió dels actes respecte a tercers. 
Independentment de les anteriors sancions econòmiques, 
transcorregut un termini mínim de 15 dies sense haver adoptat les 
mesures correctores necessàries, l’alcalde o regidor en qui delegue 
legalment podrà procedir a la clausura o tancament de l’activitat o al 
precintat de la màquina, fins que siguen realitzades les correccions 
exigides. 

 
 
2. Quan l’emissió de sorolls es realitze a través d’aparells productors de 

nivells sonors regulables a voluntat i supose una amenaça de 
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pertorbació greu per a la seguretat i tranquil·litat públiques es 
procedirà, després d’advertència oral o escrita, al precintat  

 
 

cautelar dels aparells pertorbadors. El precintat podrà ser alçat 
transcorregudes 48 hores, a petició del titular de l’activitat. 

 
3. Si es retiren els precintes, s’instal·len altres màquines o s’incorre en 

una infracció similar, podrà revocar-se la llicència de l’activitat i 
procedir a la clausura dels establiments on les esmentades activitats 
es realitzen.  
La revocació de les llicències i la clausura de l’establiment tindran 
caràcter temporal, per un màxim de tres mesos, sense perjudici  que 
si es torna a incórrer en la mateixa infracció, es procedirà, una 
vegada més, de la forma establida en aquest article. La quarta 
vegada que es produïsca la revocació d’una llicència, aquesta podrà 
tenir caràcter definitiu. 

 
4. Les transgressions ocasionades per vehicles automòbils especificades 

en l’article 13 d’aquesta ordenança seran sancionades d’acord amb 
els preceptes de la Llei de Seguretat Viària (RD 339/90, de 14 de 
març). 
En el supòsit anterior si, imposades les sanciones pertinents 
persisteix l’incompliment de les normes d’aquesta ordenança, podrà 
exigir-se, per aplicació del penúltim paràgraf de l’article 209 del Codi 
de la Circulació i de l’article 5 del Decret 2.107/1968, de 16 d’agost, 
la prohibició de circular els vehicles implicats en les dites 
circumstàncies fins que els seus respectius titulars demostren que 
han instal·lat en els vehicles les mesures correctores ordenades. 
Si s’incomplira, en el seu entorn, aquesta prohibició, l’alcalde o 
regidor delegat legalment proposarà a la Direcció General de Trànsit 
la retirada del permís de circulació de qui es tracte. 

 
5. L’aplicació de les sancions establides en aquesta ordenança no 

exclou, en els casos de desobediència i/o resistència a l’autoritat 
municipal o als seus agents, que es passe el tant de culpa als 
tribunals de justícia. 

 
 
 
Article 32 
 
Les infraccions seran sancionades: 
 
 A) Vehicles de motor: 
 
 a) Infraccions lleus: fins a 5.000 pessetes. 
 b) Infraccions greus: de 5.001 a 50.000 pessetes. 
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c) Infraccions molt greus: de 50.001 a 100.000 pessetes; també es 
pot proposar el precintat del vehicle. 

 
 B) Altres focus emissors: 
 
 a) Infraccions lleus: fins a 25.000 pessetes. 
 b) Infraccions greus: de 25.001 a 100.000 pessetes. 
 c) Infraccions molt greus: de 100.001 a 500.000 pessetes. 
 
 
 
Article 33.- Adopció de mesures correctores. 
 
En les resolucions dels procediments sancionadors o restauradors de 
les condicions de funcionament de les activitats es requerirà als 
interessats perquè adopten les mesures correctores corresponents. 
 
DISPOSICIONS ADICIONALS. 
 
El règim que estableix la present Ordenança s’entendrà sense perjudici 
de les intervencions que corresponguen a altres organismes de 
l’Administració en l’esfera de les seues competències. 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Els establiments públics amb llicència d’activitat atorgada amb 
anterioritat a l’entrada en vigor de la present Ordenança hauran 
d’adaptar-se al que en ella es disposa en els casos següents: 
 
a) Quan es realitzen ampliacions o reformes integrals en l’activitat, és a 

dir quan les obres de reforma afecten al sol, parets i sostre. 
b) Quan així s’impose com a mesura correctora sobrevinguda en els 

establiments, amb nivell acústic sense classificar, en els que de 
forma reiterada s’incompleixquen els nivells de soroll. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor als 15 dies de la seua publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província. 
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