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ORDENANÇA SOBRE EL CONTROL DE LA CONTAMINACIO DEL MEDI URBA  PER CAUSA DELS 
SOROLLS 

 
TÍTOL I 

 
Article 1r. L'objectiu d'aquesta ordenança és  vetllar per  la qualitat sonora del medi urbà dins el terme 
municipal de Móra  d'Ebre, regulant, d'acord amb l'àmbit de competències municipals, les  activitats i els usos 
susceptibles de produir sorolls molestos  imputables a qualsevol causa, sens perjudici de l'aplicació de la  
normativa vigent sobre activitats molestes. 
 

TITOL II 
Àmbit d'actuació 

Secció 1a. 
 
Article 2n. 1. La producció de sorolls a la via pública, en  les zones de pública convivència, o a l'interior dels 
edificis haurà  de ser mantinguda dins els límits que exigeix la convivència  ciutadana. 
 
2.Els preceptes d'aquesta secció es refereixen a: 

a) el soroll excessivament alt produït directament  per les  persones, ja sigui a la via pública, en  
zones de pública convivència,  en establiments públics o en el propi habitatge. 
b) sorolls produïts per actes a la via pública. 
c) Sons i crits molestos d'animals domèstics. 
d) Aparells o instruments musicals i acústics. 
e) Aparells domèstics. 
f) Vehicles a motor. 
g) Treballs a la via pública. 

     
Secció 2a. 

Sorolls produïts pel comportament dels ciutadans en la via pública i en la convivència diària. 
 
Article 3r. En relació a aquest article s'assenyala que:          

a) en els habitatges particulars el soroll produït per l'activitat pròpia i habitual familiar no podrà ser  
causa de molèstia  al veïnat. No cal dir que un soroll esporàdic o involuntari no és motiu  de denúncia 
o sanció, sinó aquella activitat o actitud reiterada que  impossibilita o fa molt difícil la convivència 
pacífica entre el  veïnat. 
S'haurà de posar especial atenció en no produir sorolls  molestos durant l'horari considerat 
comunament de descans nocturn; és  a dir, entre les 10 hores de la nit i les 8 hores del matí. 
Tampoc no podrà desenvolupar-se cap activitat comercial  sorollosa en els habitatges durant l'horari 
considerat de descans  nocturn 
b) En els locals d'esbargiment públic o recreatiu, com bars, restaurants, discoteques, sales de ball, 
cinemes, teatres i similars, es respectarà, en tot cas, l'horari de tancament establert i les mesures 
correctores sobre sorolls, imposades a la llicència municipal, vetllant, el titular perquè els usuaris en 
entrar i sortir dels locals esmentats no produeixin molèsties al veïnat. 
c) Sens perjudici de la responsabilitat dels infractors, els  titulars dels establiments  públics que 
utilitzin la via pública  seran responsables dels crits i escàndols que es produeixin per  persones que 
ocupin les taules situades a l'exterior. La reiteració  d'aquestes infraccions podrà donar lloc a la 
retirada de  l'autorització d'ocupació de la via pública per part de l'Ajuntament. 

 
Secció 3a. 
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Sorolls produïts per actes i activitats multitudinàries a la via pública o en zones de pública 
concurrència. 

 
Article 4t. Les manifestacions populars a la via pública o  en espais oberts de caràcter comunal o veïnal 
derivades de la  tradició (revetlles, festes...) les concentracions de clubs o  associacions, els actes culturals o 
recreatius excepcionals,  manifestacions o mítings de caire polític o sindical i totes les que  tinguin un caràcter 
o interès semblant, hauran de disposar  d'autorització expressa de l'Alcaldia que podrà posar condicions, en  
atenció a la possible incidència per sorolls a la via pública, amb  independència de les qüestions d'ordre 
públic. 
 
La sol·licitud haurà de formular-se amb la mateixa antelació  que la legislació vigent assenyala per sol·licitar 
l'autorització  governativa. 
 
Article 5è. Els equips de reproducció sonora instal·lats a  les fires, els circs i en altres activitats semblants no 
podran  sobrepassar el nivell sonor de 80dB (A), mesurats a 2 metres de la  font sonora. En cap cas 
sobrepassarà el nivell de soroll exterior el que es prescriu o pugui prescriure pels habitatges. 
 

Secció 4a. 
Sorolls produïts per animals domèstics. 

 
Article 6è. Es procurarà, des de les 10 hores de la nit fins  a les 8 hores del matí, no deixar en patis, 
terrasses, galeries o  balcons o altres espais oberts o tancats, aus o altres animals que  amb els seus sons, 
crits o cants destorbin el descans dels veïns.  
 
També, a les altres hores, hauran de ser retirats pels seus  propietaris o encarregats, quan de manera evident 
ocasionin molèsties  als altres ocupants de l'edifici o dels edificis veïns. 
 

Secció 5a. 
Sorolls produïts per aparells o instruments 

musicals o acústics. 
 
Article 7è. En relació als sorolls d'aquesta secció,  s'estableixen les prevencions següents: 

1. Els propietaris o usuaris d'aparells de ràdio, televisions, tocadiscs, magnetòfons, altaveus, pianos i 
altres instruments musicals o acústics en el propi domicili, ajustaran el seu volum o ús, per tal de no 
causar molèsties als veïns (annex I), incidint especialment en les hores considerades habitualment 
de descans nocturn. 
2. Es prohibeix, a la via pública i a les zones de pública  concurrència, accionar aparells de ràdio i 
televisió, tocadiscs,  instruments musicals, emetre missatges publicitaris i activitats  anàlogues, quan 
puguin molestar a altres persones. No obstant això,  en circumstàncies especials, l'Autoritat 
municipal podrà autoritzar  aquestes activitats. Aquesta autorització serà discrecional de  l'Alcaldia, 
que podrà denegar-la en el cas que s'aprecií la  inconveniència de pertorbar, fins i tot temporalment, 
el veïnat o els  usuaris de l'entorn. 

 
Article 8è. Els assaigs i reunions musicals, instrumentals o  vocals, de ball o de dansa, i les festes privades 
s'atendran al que  s'ha establert en l'article anterior. 
         
Article 9è. Amb independència de les restants limitacions  d'aquesta ordenança, a l'interior de qualsevol espai 
obert o tancat  destinat a reunions, espectacles o audicions musicals (discoteques i  similars) no podran 
superar-se  nivells sonors màxims de 90 dB(A) en  cap punt al qual tinguin accés els clients o usuaris. 
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Quan es compti amb les degudes llicències per sobrepassar  aquest nivell sonor, en l'accés o accessos de 
l'esmentat espai, es  col·locarà l'avís següent: "Els nivells sonors a l'interior poden  produir lesions a l’oïda". 
L'avís haurà de ser perfectament visible,  tant per la seva dimensió com per la seva il·luminació. 
 
Article 10è. Es prohibeix fer sonar, llevat de causa  justificada, qualsevol sistema d'avís, alarma o 
senyalització  d'emergència i en tot cas la durada de la senyal no superarà els trenta minuts. 
 
Tot i això, s'autoritzen proves i assaigs d'aparells  d'alarma i emergència, que seran de dos tipus: 

a) Excepcionals seran de les que han de realitzar-se immediatament després de la seva instal·lació. 
Podran efectuar-se  entre les 9 hores del matí i les 8 hores de la tarda. 
b) Rutinàries: seran les de comprovació periòdica dels sistemes d'alarma. Només podran realitzar-se 
un cop al mes i en un  interval de tres minuts dins l'anterior            horari. 

   
En cap cas, la durada del so podrà excedir de tres minuts.      
 
La policia municipal haurà de conèixer prèviament el Pla de  les comprovacions, amb expressió del dia i de 
l'hora en que es faran igualment tots els propietaris o usuaris d'aquests aparells devindran obligats a 
comunicar la seva instal·lació a la policia local d'acord amb el model del annex d'aquesta ordenança. 
 

Secció 6a. 
Sorolls produïts per aparells domèstics. 

 
Article 11è. La utilització, des de les 10 hores de la nit a  les 8 del matí, de qualsevol tipus d'aparell o 
instal·lació  domèstica es podrà realitzar sempre que no destorbi el descans dels  veïns, i que no sobrepassin 
el nivell màxim de só establert (Annex 1).. 
 
Estan subjectes a aquesta limitació la utilització  d'electrodomèstics sorollosos o màquines com rentadores,  
rentavaixelles, aspiradores, centrífugues, màquines de cosir, aparells d'aire condicionat, etc., i  emprar 
màquines semiindustrials o industrials, sense perjudici de les  normatives específiques a les quals estiguin 
també subjectes. 
 

Secció 7a. 
Sorolls produïts per vehicles a motor. 

 
Article 12è. Els vehicles a motor que circulin pel terme  municipal de Móra d'Ebre aniran equipats d'un 
silenciador adequat,  permanentment en funcionament i en un estat correcte de manteniment,  a fi d'evitar un 
excés de soroll o sorolls estranys en relació amb  aquells que porten el tipus de silenciador d'origen o 
homologat per  la CEE. 
 
Cap silenciador estarà muntat amb dispositius de bypass o  altres que el puguin deixar fora de servei. 
 
Article 13è. A més de qualsevol altra disposició d'aquesta  secció, cap persona pot fer funcionar un vehicle a 
motor de forma que  origini sorolls excessius o estranys. 
          
Queda especialment prohibit la utilització de botzines o  senyals acústics fora dels casos d'emergència i dels 
previstos en el  Codi de la Circulació.  
 
També queden especialment prohibits els sorolls originats  per acceleracions brusques i estridents i el voltar 
innecessàriament  les illes molestant al veïnat. 
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Article 14è. En relació al servei de recollida  d'escombraries i de neteja de carrers, s'estudiaran i aplicaran els  
mitjans tècnics més adients per aconseguir la reducció al mínim del  soroll que puguin comportar aquestes 
activitats. 
         
En la recollida de deixalles s'evitaran les manipulacions  brusques i innecessàriament sorolloses. 
 
Els autobusos destinats al servei de transport públic seran  de baix nivell d'emissió sonora, els límits dels 
quals s'especificaran d'acord amb les disponibilitats de la tecnologia  existent. 
 
Article 15è. Els sorolls dels vehicles es mesuraran a 50  centímetres 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: 
1. Vehicles lleugers, furgonetes i vehicles fins a  4t ………….. 84dB(A) 
2. Ciclomotors inferiors a 50 cm3..……………………………... 81dB(A) 
3. Motocicletes superiors a 50 cm3 i  vehicles superiors a 4t .. 88dB(A) 
     
Article 16è. Per realitzar el control de soroll a la via  pública, el règim del motor s'estabilitzarà en un dels 
següents  valors: 
 
         R:2 si R és superior a 5.000 rpm. 
         3R:4 si R és inferior o igual a 5000 rpm, on R és el  règim  del motor o potència màxima. 
 
Article 17è. L'aparell per mesurar els sorolls produïts pels  vehicles a motor serà el sonòmetre de la classe II 
o superior,  previst de pantalla paravents. 
          
Article 18è. Les medicions es duran a terme d'acord amb els  esquemes de l'annex II. 
 
Article 19è. El propietari del vehicle a motor serà el  responsable que els nivells establerts en aquesta 
normativa no siguin  ultrapassats, sigui quin sigui l'origen del soroll. 
          
El propietari al qui li sigui lliurada una citació per  acudir a les dependències de la policia local, haurà de 
presentar-s'hi amb  el vehicle, en un termini de quinze dies. 
          
Si transcorregut aquest període no s'hagués presentat a la  revisió preceptiva, o els nivells fossin superiors als 
admissibles,  serà considerat com a una infracció. 
       
Article 20è. Es competència del Ple de l'Ajuntament,  especificar i modificar, segons la normativa legal vigent, 
les  circumstàncies i l'avenç tecnològic, els límits sonors i procediments  de mesura i control que seran 
d'aplicació a Móra d'Ebre, dels quals  es donarà amplia difusió pública pels procediments que consideri més  
adequats. 
          

Secció 8a. 
Sorolls produïts per treballs a la via pública.   

          
Article 21. 1. Les màquines utilitzades en la construcció,  el manteniment, les instal·lacions i l'enderroc 
d'edificis es  subjectaran a: 
          

a) l'horari de treball serà el comprès entre les 8 hores del  matí i les 10 hores de la nit. 
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b) els motors de combustió aniran equipats d'un silenciador  adequat, permanentment en 
funcionament i en un estat correcte de  manteniment. 
c) els compressors, a menys de 50 metres d'edificis ocupats,  o instal·lats a l'exterior de les obres, 
funcionaran amb el capó  tancat. 
d) els martells pneumàtics disposaran d'un mecanisme silenciador a l'admissió i expulsió de l'aire. 

 
2. S’exceptuen de la prohibició de treballar en hores  nocturnes les obres urgents, per raons de necessitat o 
perill, o  aquelles que, pels seus inconvenients, no puguin fer-se de dia. El  treball nocturn haurà de ser 
autoritzat expressament per l'autoritat  municipal, que determinarà els límits sonors que haurà de complir. 
 
Article 22. Les activitats de càrrega i descàrrega de  mercaderies, manipulació de caixes, contenidors, 
materials de  construcció i objectes similars, es prohibeixen entre les 10 hores de  la nit i les 8 hores del matí 
següent. S'exceptuen les operacions de  recollida d'escombraries, neteja o aquelles altres que per la seva  
especial naturalesa puguin gaudir d'una preceptiva autorització  municipal. 
          
Aquestes activitats hauran de realitzar-se amb la màxima  cura, per tal de minimitzar les molèsties i reduir-les 
a les  estrictament necessàries. 
 

TITOL III 
Infraccions i sancions  

 
Secció 1a. 

         
Article 23. Es consideren infraccions administratives els actes i les  omissions d'allò que es regula a la 
present ordenança. 
 
D'ofici o a requeriment de qualsevol ciutadà, la Policia Municipal o  els Serveis Tècnics Inspectors encarregats 
al respecte comprovaran si  els actes o les activitats que es desenvolupin produeixen sorolls que  suposin un 
incompliment del que disposa aquesta ordenança, realitzant  les verificacions i medicions que creguin 
oportunes. 
 
Els infractors del contingut d'aquesta ordenança, amb la denúncia  prèvia i la comprovació per la Policia 
Municipal o pels Serveis   
 
Tècnics Inspectors, seran requerits de cessar en l'activitat objecte  de la infracció. 
 
En cas de negativa manifesta o reincidència, els infractors seran  sancionats per l’Alcaldia amb una multa, 
dins el límits autoritzats  per la Llei, en consideració a les circumstàncies de cadascun i la  repercussió 
respecte a tercers dels actes. 
              
Article 24. En el supòsit que la Policia Municipal consideri que el  soroll produït per un vehicle a motor és 
superior als límits fixats a  l'article 15 d'aquesta ordenança, procedirà a la detenció del vehicle  i, en el seu cas, 
a la comprovació dels nivells sonors. 
 

1. Si ultrapassa els límits permesos, la Policia Municipal formularà  una denúncia condicional, en la 
que es consignarà l'obligació de  presentar el vehicle a motor a reconeixement i comprovació de la  
presumpta deficiència, dins el termini màxim de quinze dies.  L'efectivitat de la denúncia quedarà 
supeditada al resultat del  reconeixement. 
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2. Si el vehicle no fos presentat dins el termini esmentat i  justificant la revisió favorable, es procedirà 
a l'efectivitat de la  denúncia formulada, que serà sancionada per l’Alcaldia amb la  corresponent 
multa, tot afegint-li un nou requeriment a fi de  corregir les deficiències. 

 
En cas de no complir amb aquest requeriment s'imposarà una sanció, la  quantitat de la qual serà el doble de 
la multa inicial, sens  perjudici de la proposta d'immobilització del vehicle, d'acord amb  l'article 292 del Codi 
de la Circulació. 
 
Article 25. Atesa la gravetat de les infraccions contra aquesta  ordenança, l’Alcaldia podrà procedir a la 
revocació o modificació de  la llicència d'activitats, o de proposar, si és el cas, el precintat  de la instal·lació a 
l'òrgan competent. 
 
Donada la dificultat de mesurar la intensitat sonora d'una font, quan  aquesta és pròxima al soroll de fons, en 
el cas que el soroll sigui  pròxim als valors de la taula, per mesurar la intensitat sonora d'una  font s'aplicarà la 
següent regla: 
 

1. Quan el soroll de fons ambiental estigui comprés entre els màxims  indicats en la taula anterior i 5 
dB més que aquests, la font no  podrà incrementar el soroll de fons ambiental en més de 3dB. 
2. Quan el soroll de fons ambiental estigui comprés entre 5dB i 10 dB  més que els màxims indicats, 
la font no podrà incrementar el soroll  de fons ambiental en més de 2dB. 
 
3. Quan el soroll de fons ambiental estigui comprés entre 10dB i 15dB  més que els màxims indicats, 
la font no podrà incrementar el soroll  de fons ambiental en més d'1 dB. 
4. Quan el soroll de fons ambiental es trobi per damunt dels 15dB que  els màxims indicats, la font 
no podrà incrementar el soroll en més de  0 dB. 
5. Quan el so tingui un to pur, el soroll de fons es mesurarà en la banda d'octaves que comprengui la 
freqüència del dit to. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança que consta de 25 articles, entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació integra 
al "Butlletí Oficial de la Província", transcorregut el termini al que es refereix l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril. 
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ANNEX I 

 
 

TAULA DE NIVELLS SONORS MAXIMS 
 
 
                  Nivell sonor exterior     Nivell sonor interior 
                     màxim en dB(A)          màxim en dB(A)                                                                       
 
Zona de recepció           DIA      NIT  DIA      NIT  
Totes excepte la industrial    55        45         35   30    (en dormitoris     30    25) 
____________________________________________________________________ 
 
Zona industrial             65       60            40         35 
 
( S'exceptuen els habitatges que puguin existir a la mateixa zona, on  s'aplicaran els nivells de la zona de 
recepció anterior "totes  excepte la industrial") 
 
 
 

ANNEX II 
DECLARACIÓ APARELLS D'ALARMA 

 
 
TITULAR: 
ADREÇA:      LOCALITAT: 
PROVÍNCIA:      TELÈFON: 
 
TIPUS APARELL:     MARCA: 
MODELS: 
EMPLAÇAMENT: 
 
1ER. TELÈFON DE CONTACTE:   ADREÇA: 
2on. TELÈFON DE CONTACTE:   ADREÇA:    
3ER. TELÈFON DE CONTACTE:   ADREÇA: 
4T.  TELÈFON DE CONTACTE:   ADREÇA:    
 
OBSERVACIONS: 
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