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ORDENANÇA MUNICIPAL PER REGULAR L’EMISSIÓ DE SOROLLS, VIBRACIONS I 
ALTRES IMMISSIONS 

 
TÍTOL PRELIMINAR 

ARTICLE 1.- ÁMBIT D’APLICACIÓ 

L’àmbit territorial d’aplicació d’aquesta Ordenança és el terme municipal de Riudoms. 

ARTICLE 2.- OBJECTE 

Aquesta Ordenança té per objecte regular el comportament dels ciutadans en matèria de 
sorolls, vibracions i altres immissions. 
 
TÍTOL I. COMPORTAMENT DELS CIUTADANS EN MATÈRIA DE SOROLLS I VIBRACIONS 
 
Capítol I. Dels sorolls produïts a l'interior dels edificis. 

ARTICLE  3.- SOROLLS PRODUÏTS PER LES ACTIVITATS I EL VEÏNAT. 

1.- La producció de sorolls a la via pública o a l'interior dels edificis, però que se senten des 
de fora, s’haurà de mantenir dins dels límits que exigeix la convivència 
c iutadana, sense per judic i  de la reglamentació especial d’instal·lacions industrials. 

Les disposicions d’aquest títol es limiten a regular els sorolls i vibracions que tenen efectes 
directes a la via pública i per a la convivència ciutadana. Per tot allò que depassi aquest 
objectiu s’actuarà d’acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria d’immissions 
acústiques i vibracions. 

En les vies públiques i altres zones de concurrència pública, no es poden realitzar activitats com 
ara proferir cants i crits, fer funcionar aparells de ràdio, televisors, instruments musicals o de 
reproducció musical, missatges publicitaris, altaveus, etc., que superin els valors límit d’immissió 
que estableix l’apartat 2 d’aquest article Ilevat d’autorització municipal excepcional. 

2.- A l'interior dels habitatges és prohibida qualsevol activitat pertorbadora del descans aliè, en 
especial des de les 21,00 fins a les 8,00 hores, que superi els valors límit d’immissió en matèria 
de sorolls en l’ambient interior i exterior, establerts per la normativa específica corresponent.

3.- L’acció municipal s’ha d’adreçar especialment al control dels sorolls i de les vibracions en 
hores de descans nocturn causats: 
 
Pel volum de la veu humana o l’activitat directa de les persones. 
Pels animals domèstics. 
Pel funcionament d’electrodomèstics, aparells i instruments musicals o acústics. 
Pel funcionament d’instal·lacions d’aire condicionat, ventilació o refrigeració. 
 
4.- Els posseïdors d’animals domèstics estan obligats a adoptar les mesures necessàries per 
impedir que la tranquil·litat dels seus veïns sigui alterada pel comportament d’aquells. 
 
És prohibit, des de les 21.00 fins a les 8.00 hores, deixar en patis, terrasses, galeries i balcons 
o altres espais oberts, animals domèstics que amb els seus sons, crits o cants destorbin el 
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descans dels veïns. Fora de l’horari esmentat, els seus propietaris o encarregats els trauran 
d’aquests llocs si ocasionen molèsties evidents als altres estadants de l'immoble o als de les 
cases veïnes. 
 
5.- El funcionament, a l'interior dels habitatges, dels electrodomèstics de qualsevol classe, dels 
aparells i dels instruments musicals o acústics, s’ha d’ajustar de manera que no se superin els 
valors límit d’immissió que estableix el punt 2 d’aquest article i en cap cas podran ocasionar 
molèsties als veïns. 
 
El funcionament de les instal·lacions de climatització i/o ventilació no ha d’originar en els edificis 
contigus o pròxims que no són usuaris d’aquests serveis valors d’immissió superiors als que 
estableix el punt 2 d’aquest article, tant en l’àmbit interior com en l’exterior. 
 
6.- Els infractors del contingut d’aquest capítol i amb la comprovació prèvia del personal 
acreditat de l'Ajuntament, seran requerits perquè cessin l’activitat pertorbadora, sense perjudici 
de la imposició de la sanció corresponent. 
 
A aquest efecte, el responsable del focus emissor té l’obligació de facilitar l’accés a l’edifici al 
personal acreditat de l'Ajuntament. 
 
7.- La persona que porti per la via pública o en vehicles de transport públic o privat algun 
emissor de sorolls que sobrepassi els valors establerts en aquest article, l’haurà de tancar a 
requeriment de qualsevol agent de l'Autoritat Municipal. 
 
8.- Els establiments oberts al públic, que, a causa de la seva activitat, indueixin a acumular 
persones a la via pública amb el consegüent soroll pertorbador del descans dels veïns hauran 
de cessar en la seva activitat i tancar el local des de les 22.00 hores –deu del vespre- fins les 
8.00, quan una resolució de l'Alcaldia ho ordeni. Aquesta resolució haurà de ser 
motivada i es fonamentarà en la incidència de l’activitat en el veïnatge, la seva 
situació dins la població   o el comportament del públic que utilitzi el local. Serà 
necessària l’emissió d’un informe de la Guàrdia Municipal que indiqui la conveniència de 
complir l'esmentat horari abans de dictar-se la pertinent resolució de l'Alcaldia. L'incompliment 
de la Resolució de l'Alcaldia donarà lloc a la imposició de multa coercitiva sense 
perjudici de l’expedient sancionador mitjanant el qual a més de la multa que correspongui per 
infracció de les ordenances municipals, podrà ordenar-se el tancament del local per un termini 
mínim de trenta dies. 

ARTICLE 4. CONDICIONS ACÚSTIQUES EXIGIBLES A L’EDIFICACIÓ 
 
La instal·lació d’equips de condicionament d’aire, s’efectuarà d’acord amb el que estableix 
l’ordenança municipal reguladora dels conductes d’evacuació i de les instal·lacions d’aire 
condicionat.

ARTICLE 5.- ACTIVITATS D’OCI, D’ESPECTACLE I RECREATIVES EN LOCALS 
TANCATS 

1. Les activitats d’oci, d’espectacle i recreatives que disposin d’equip de música o que facin 
activitats musicals estan sotmeses al procediment establert per a l’obtenció de la 
Llicència d’activitats, amb les particularitats següents: 

a) L’ajuntament podrà requerir, quan ho consideri oportú, que el titular del local aporti un 
acta favorable de verificació de l’aïllament acústic subscrita per una entitat de control 
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ambiental oficialment reconeguda. S’haurà de considerar el soroll produït per l’equip musical i 
pels altres elements del local com ara extractors, cambres frigorífiques, grups de pressió, etc., o els 
produïts pels mitjans tècnics  que es disposi. 

b) Els locals amb un nivell sonor musical interior igual o superior a 75 dBA han de fer la seva 
activitat amb les portes i les finestres tancades. Amb aquesta finalitat, s’exigirà la instal·lació de 
doble porta i aire condicionat. El fet d’adoptar aquestes mesures no eximeix de la obligació del 
compliment d’allò que disposa l’apartat 2 de l’article 1. 

ARTICLE 6.-COMPLIMENT D’HORARIS I ALTRES DISPOSICIONS.  

1. A més de complir les condicions que estableix la Llicència d’obertura, els locals 
d’esbargiment públic o recreatiu, com ara bars, restaurants, discoteques, sales de ball, 
cinemes, teatres i similars, han de respectar l’horari de tancament establert per 
aquesta Ordenança, sense perjudici del que pugui establir la legislació vigent. 

2. A més, els titulars dels establiments són els responsables de vetllar, amb els mitjans que 
calgui, perquè els usuaris, quan entrin o surtin del local, no produeixin molèsties al veïnat. 

3. Són aplicables les disposicions relatives a aquesta matèria contingudes en la Llei 10/1990, de 
15 de juny, de policia de l’espectacle (DOGC núm. 1.308, de 22 de juny de 1990), en les 
disposicions que la desenvolupen, en la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’administració ambiental (DOGC núm. 2.598, de 13 de març de 1998) i en la vigent 
Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i 
instal·lacions. En tot cas les disposicions legals que substitueixin o complementin les 
esmentades en aquest paràgraf seran d’aplicació des del moment de la seva entrada en vigor. 
ARTICLE 7.- ACTUACIÓ A CAUSA DELS SOROLLS MOLESTOS PER A LA CONVIVÈNCIA 
CIUTADANA 

La Guàrdia Municipal o Policia Local, d’ofici o a requeriment de tercers, comprovarà si els actes 
o les activitats que es desenvolupin produeixen sorolls que suposin l'incompliment del que disposa 
aquesta Ordenança. L’apreciació de la infracció es deduirà de l'informe emès i del nivell 
d’immissió. 

Els infractors d’aquesta Ordenança seran requerits a cessar l’activitat pertorbadora objecte de la 
infracció, i en els casos en que no es pugui localitzar la persona responsable del sistema que 
emet el soroll, la Guàrdia Municipal farà les actuacions necessàries per cessar la molèstia als 
veïns. 

En cas d’infracció, s’instruirà l’expedient sancionador amb imposició de les sancions i 
mesures de cautela que corresponguin. 
 
Capítol II. Sorolls produïts en la via pública 
 
Secció 1a.- Obres en la via pública i a l’edificació 

ARTICLE 8.- Les obres a la via pública i les d’edificació s’han d’ajustar a les prescripcions 
següents: 

a) L’horari de treball en dies laborables ha de ser comprès entre les 8,00 i les 20,00 hores, i en 
dies festius s’haurà de sol licitar autorització expressa de l’ajuntament. L’emissió sonora de la 
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maquinària utilitzada a les obres públiques i en la construcció s’ha d’ajustar a allò que 
determina la normativa vigent, d’acord amb la Directiva 2000/14, de 8 de maig de 2000, que 
regula les emissions sonores a l ’entorn produïdes per  la maquinàr ia d ’ús a l ’a i re  
l l iure i  les normes complementàries. 

b) S’han d’adoptar les mesures oportunes per tal d’evitar superar els valors límits d’immissió 
fixats per a la zona respectiva segons les disposicions de l’ordenança vigent que regula les 
immissions de sorolls. En cas que això no sigui possible tècnicament, s’exigirà l’autorització 
expressa de l’ajuntament, que establirà l’horari per a l’exercici de l’activitat. 

c) S’exceptuen de l’obligació anterior les obres urgents, les que es realitzin per raons de 
necessitat o perill, i aquelles que pels seus inconvenients no es puguin realitzar durant el dia. El 
treball nocturn ha de ser autoritzat expressament per l'Ajuntament, el qual determinarà els 
valors guia d’immissió que ha de complir en funció de les circumstàncies que concorrin en cada 
cas. 

ARTICLE 9.- 1. Són prohibides les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, 
manipulació de caixes, contenidors, materials de construcció i objectes similars entre les 
22,00 i les 8,00 hores, quan aquestes operacions superin els valors guia d’immissió que estableix 
l’article 14.2) i afectin zones en que l’ús dominant sigui el residencial. 

És preceptiva l’autorització municipal expressa per a aquelles activitats que justifiquin 
tècnicament la impossibilitat de respectar els valors límits d’immissió. 

2. El servei públic nocturn de neteja i recollida d’escombraries ha d’adoptar les mesures i les 
precaucions necessàries per reduir al mínim el nivell de pertorbació de la tranquil·litat 
ciutadana.  
 
En l’adquisició de nova maquinària es tindrà en compte, preferentment, la que acrediti uns 
nivells sonors més baixos. 

En els plecs de condicions de la contractació d’aquest servei, s’han d’especificar els valors 
límits d’emissió sonora aplicable als vehicles. 

3. Els titulars d’activitats comercials i de serveis estan obligats a adoptar les mesures 
d’aïllament dels seus focus emissors de soroll i/o vibracions per complir els valors límit 
d’immissió que estableix l’article 1.2. 

Secció 2a.-Sistemes d’avís acústics. 

ARTICLE 10.- 1. És prohibit fer sonar, sense causa justificada, qualsevol sistema d’avís, com 
ara alarmes, sirenes, etc. 

2. Tot i així, s’autoritzen proves i assaigs d’aparells, que són: 

a) Inicials: són els que s’han de fer sonar immediatament després de la instal·lació. Es poden 
provar entre les 9.00 i les 20.00 hores. 
b) Rutinaris: són els de comprovació periòdica dels sistemes d’avís. Només es poden fer sonar 
com a màxim un cop al mes i en un interval de 3 minuts, dintre de l’horari de les 9.00 a les 
20.00 hores. La Guàrdia  Municipal ha de conèixer prèviament el pla de comprovacions, amb 
l’expressió del dia i l’hora en què es farà. 

ARTICLE 11.-1. Els propietaris de sistemes d’avís acústics han de fer saber a la Guàrdia 
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Municipal el seu domicili i telèfon perquè, un cop avisats del funcionament anòmal, 
l’interrompin immediatament. 

2. Si la Guàrdia Municipal no en coneix el titular o la persona responsable o no la localitza, 
serà entès com a autorització tàcita a favor d’aquesta, per a l’ús dels mitjans necessaris per 
interrompre el sistema d’avís. 

La mesura anterior s’entén sense perjudici de la imposició de la sanció corresponent quan les 
molèsties derivin d’actes imputables a l’actuació del propietari o industrial subministrador, com 
a conseqüència d’una instal·lació deficient de l’aparell o una falta de les operacions 
necessàries per mantenir-lo en bon estat de conservació. 

3. A la sol licitud de la Llicència d’obertura d’un establiment, cal especificar en la 
documentació que s’han d’aportar si el local disposa de sistemes d’avís acústics. 
 
 
Secció 3a.- Activitats d’oci, d’espectacle i recreatives a l’aire lliure 
 
ARTICLE 12.- 1. En les autoritzacions que amb caràcter discrecional s’atorguin per a l’actuació 
d’orquestres i altres espectacles musicals en terrasses o a l'aire lliure, hi ha de figurar, com a 
mínim, els condicionaments següents: 
 
Caràcter estacional o de temporada 
Limitació d’horari 
Estar en possessió de l’assegurança que cobreixi qualsevol tipus de responsabilitat davant 
tercers. 
Si l’activitat es realitza sense l’autorització municipal corresponent o incomplint les condicions 
que aquesta estableix, el personal acreditat de l'Ajuntament pot procedir a paralitzar 
immediatament l’acte o festa, sense perjudici de la sanció corresponent al responsable o 
organitzador de l’acte. 
 
2. Les manifestacions populars a la via pública o en espais oberts de caràcter comunal o veïnal 
derivades de la tradició, com ara revetlles, festes, fires, etc., els actes cívics, culturals o 
recreatius excepcionals i totes les altres que tinguin un caràcter semblant, han de disposar 
d’autorització municipal expressa, la qual imposa les condicions per a la incidència possible per 
sorolls en la via pública segons la zona on tinguin lloc. Davant l'incompliment del que estableix 
l’apartat anterior, el personal acreditat de l'Ajuntament pot procedir a paralitzar l’acte 
immediatament, sense perjudici de la sanció que correspongui a l’organitzador o responsable. 
 
 
Capítol III.- Actuació de l’administració en les activitats regulades en aquesta Ordenança. 

ARTICLE 13.- La Guàrdia Municipal o els Serveis Tècnics Municipals, d’ofici o a requeriment 
de tercers, comprovaran si els actes o les activitats que es desenvolupin produeixen 
sorolls que suposin l'incompliment del que disposa aquesta Ordenança. L’apreciació de la 
infracció es deduirà de l'informe emès. 

Els infractors d’aquesta Ordenança seran requerits a cessar l’activitat pertorbadora objecte de la 
infracció, i en cas que no es pugui localitzar la persona responsable del sistema que emet el 
soroll, la Guàrdia Municipal farà les actuacions necessàries per cessar la molèstia als veïns. 

No seran objecte de denúncia, els infractors d’emissió de sorolls en l'interior d’edificis que 
a requeriment de la policia cessin l’activitat. En cas de negativa, continuació o reincidència en 
la molèstia es cursarà la denúncia. 
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ARTICLE 14.- Correspon a l'Ajuntament exercir el control del compliment d’aquest Títol, exigir 
l’adopció de les mesures correctores necessàries, assenyalar limitacions, realitzar totes 
aquelles inspeccions que siguin necessàries i aplicar les sancions corresponents en cas 
d'incompliment. 

ARTICLE 15.-1. Les denúncies formulades donen lloc a l’obertura de les diligències 
corresponents per tal de comprovar la veracitat dels fets denunciats i, si escau, a la incoació 
de l’expedient sancionador corresponent. Les resolucions que s’adoptin s’ha de notificar als 
denunciants. 

2. Quan es formalitzi la denúncia, s’han de facilitar les dades necessàries perquè els òrgans 
municipals competents puguin realitzar la comprovació corresponent. 

ARTICLE 16.- ACTUACIÓ INSPECTORA 

1. El responsable del focus emissor està obligat a permetre l’accés al personal acreditat de 
l'Ajuntament, per tal de dur a terme la visita d’inspecció. 

A aquests efectes, els titulars de les activitats han de fer funcionar els focus emissors 
de la forma que se’ls indiqui, perquè aquells puguin procedir als mesuraments i les 
comprovacions escaients. 

2. De les comprovacions efectuades, cal estendre’n acta, de la qual s’ha de Lliurar una còpia al 
titular o a la persona responsable de l’activitat en el moment de la inspecció. L’acta dóna lloc, si 
escau, a la incoació de l’expedient sancionador corresponent, en el qual, amb l’audiència de 
l'interessat, es determinen, a més, les mesures correctores necessàries. 

3. Quan se superin en 15 unitats els valors límit d’immissió que estableix l’article 1.2), o quan el 
titular o el responsable de l’activitat hagi estat sancionat pel mateix motiu durant el darrer any, es 
poden proposar com a mesures preventives el precintament dels focus emissors o la suspensió 
de l’activitat durant la tramitació i la resolució de l’expedient sancionador. 

 
TITOL II. INFRACCIONS I SANCIONS 

Capítol I. Regim Sancionador.  

Secció 1a.- Règim sancionador general  

 

ARTICLE 17.- CONCEPTE D’INFRACCIÓ 

Constitueix infracció administrativa d’aquesta ordenança les accions i omissions que representin 
vulneració dels seus preceptes, tal com apareixen tipificats en els diferents articles de 
desenvolupament. 

La regulació de la potestat sancionadora d’aquesta ordenança s’entén sense perjudici 
del que pugui preveure la legislació sectorial corresponent. 
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ARTICLE 18.- RESPONSABILITAT 

1. Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les cometin a 
títol d’autors i coautors. 

Aquesta responsabilitat es podrà estendre a aquelles persones a qui per Ilei s’atribueixi el deure 
de preveure la infracció administrativa comesa per uns altres. 

2. De les infraccions relatives a actes subjectes a Llicència o autorització 
administrativa que es produeixin sense la seva obtenció prèvia o amb incompliment de les seves 
condicions, en seran responsables les persones físiques i jurídiques que siguin titulars de la 
Llicència i, si aquesta no existís, la persona física o jurídica sota la relació de dependència de la 
qual actuï l’autor material de la infracció. 

ARTICLE 19.- CLASSIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS 

1. Les infraccions administratives d’aquesta ordenança es classifiquen en Ileus, greus i molt 
greus. 

2. Les sancions derivades de les infraccions administratives tindran la naturalesa de multa. 

3. La classificació de la infracció i la imposició de la sanció hauran d’observar l’adequació 
deguda als fets, i per a això es tindran en compte els criteris d’aplicació següents: 

a) L’existència d’intencionalitat o reiteració. 

b) La naturalesa dels perjudicis ocasionats. 

c) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa 
naturalesa. 
d) La transcendència social. 

4. La imposició de les sancions serà compatible amb l’exigència a l'infractor perquè reposi la 
situació alterada al seu estat original i amb la indemnització pels danys i perjudicis causats pels 
fets sancionats. 

ARTICLE 20.- PRESCRIPCIÓ I CADUCITAT 

1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys; les greus, al cap de dos anys; i les 
Ileus, al cap de sis mesos. Aquests terminis es començaran a comptar a partir del dia en què la 
infracció s’hagi comés. 

2. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys; les imposades 
per faltes greus, al cap de dos anys, i les imposades per faltes Ileus, al cap d'un any. 

Aquests terminis es començaran a comptar des del dia següent a aquell en què hagi adquirit 
fermesa per via administrativa la resolució per la qual es va imposar la sanció. 

3. Transcorreguts sis mesos des de l'inici del procediment sancionador sense que aquest s’hagi 
resolt i notificat, es produirà la seva caducitat. 

Aquests terminis s’interrompran en el supòsit que el procediment s’hagi paralitzat per alguna 
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causa imputable als interessats o perquè els fets hagin passat a la jurisdicció penal. 

ARTICLE 21.- MESURES CAUTELARS. MULTES COERCITIVES. 

1.- L’òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador pot adoptar, mitjançant 
resolució motivada, les mesures cautelars de caràcter provisional que siguin necessàries per a 
la bona finalitat del procediment, evitant el manteniment dels efectes de la infracció i impulsant 
les exigides pels interessos generals. 

En aquest sentit, podrà acordar la suspensió de les activitats que es realitzin sense llicència i la 
retirada d’objectes, materials, utensilis o productes amb què s’estigui generant o s’hagi generat 
la infracció. 

Aquestes mesures les podrà adoptar amb l’actuació de la Policia Local o Guàrdia Municipal una 
vegada formulada la denúncia preceptiva, i hauran de ser mantingudes, modificades 
o aixecades per l’òrgan que incoa el procediment. 

2.- De conformitat amb allò que disposa l’article 99 de la  Llei de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, es podran imposar multes coercitives pels incompliments de les normes d’aquesta 
ordenança sempre que es donin les circumstàncies previstes en la citada Llei. Abans de la seva 
imposició s’haurà de requerir a l'interessat per tal que compleixi amb la normativa infringida. La 
quantia de la multa no sobrepassarà el màxim previst en la norma legal que correspongui. 

ARTICLE 22.- COMPETÈNCIA I PROCEDIMENT 

1. L'Alcaldia pot delegar la competència per a l'inici dels procediments 
sancionadors que s’hagin de tramitar com a conseqüència de l’aplicació d’aquesta Ordenança, i 
les funcions instructora i resolutòria d’aquests procediments. La delegació d’aquestes 
facultats podrà fer-se en òrgans diferents del mateix Ajuntament. 

2. S’utilitzarà amb preferència el procediment abreujat. La indemnització pels danys i perjudicis 
causats es determinarà, si la seva tramitació no s’acumula al procediment sancionador, 
en un procediment complementat amb audiència del responsable. 

3. En tots els casos, les valoracions realitzades pels Serveis Tècnics Municipals serviran de 
base per a la determinació dels danys i perjudicis causats. 

4. Les resolucions administratives donaran lloc, segons els supòsits, a l’execució subsidiària i 
al procediment de constrenyiment sobre el patrimoni, o a deixar expedita la via judicial 
corresponent. 

5. Quan els danys i perjudicis s’ocasionin a béns i instal·lacions de caràcter no municipal, amb 
independència de la sanció administrativa que pugui correspondre pels fets, es podran facilitar 
els antecedents dels fets i la seva quantificació als titulars dels béns o drets, per si desitgen 
acudir a la via judicial. 

6. La sanció s’imposarà sense perjudici de les possibles responsabilitats 
patrimonials que poden comportar la reparació, restitució o neteja del bé de domini públic 
malmès. 
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ARTICLE 23.- TERMINACIÓ CONVENCIONAL. RECONEIXEMENT DE LA INFRACCIÓ I 
PAGAMENT DE LA MULTA 

Determinada la responsabilitat administrativa de l'infractor i assenyalada la multa, podrà 
convenir-se de forma voluntària la substitució de la quantia de la indemnització pels 
danys i perjudicis causats en els béns, les instal·lacions i el mobiliari urbà de titularitat 
municipal, per la realització física dels treballs que requereixi la reparació del dany i la 
recuperació del seu aspecte anterior. 

En aquest supòsit, els materials necessaris seran facilitats per l'Ajuntament i la quantia de la 
multa podrà reduir-se. 
 
Els presumptes infractors poden reconèixer la seva responsabilitat mitjançant el pagament de 
les sancions de multa amb una reducció del trenta per cent de l'import de la sanció que consti al 
plec de càrrecs o a la proposta de resolució quan es tracti de procediments abreujats. El 
pagament de l'import de la sanció de multa comportarà la terminació del procediment, 
sens perjudici de poder presentar els recursos procedents. El pagament s’haurà de fer 
directament a la Tresoreria municipal. 

ARTICLE 24.- NORMATIVA COMPLEMENTÀRIA 

En allò que no s’ha previst en aquest Capítol sobre règim sancionador, s’hi aplicarà la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre de 1992), el Decret 
278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de 
competència de la Generalitat (DOGC núm. 1827, de 29 de novembre de 1993), i, 
supletòriament, el Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del 
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora (BOE núm. 189, de 9 d’agost de 1993), 
o normes que els puguin substituir. 

 

Secció 2a.- Infraccions I Sancions  

ARTICLE 25.- INFRACCIONS 

1. Es consideren infraccions administratives les accions i les omissions que contravenen les 
obligacions que estableix aquesta Ordenança. 

2. Les infraccions es classifiquen en Ileus, greus i molt greus, de conformitat amb la tipificació que 
estableixen els articles següents. 

ARTICLE 26.- TIPIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS 

1. Es tipifiquen com a infraccions administratives en matèria d’activitats sotmeses a llicència 
municipal, les següents: 

1.1. Molt greus: 

a) Falsejar els certificats tècnics. 

b) Superar en més de 10 unitats els valors guia d’immissió 
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c) Posar en funcionament focus emissors quan se n’hagi ordenat el precinte o la clausura. 

d) Reincidir en infraccions greus. 

1.2. Greus: 

a) Superar en més de 5 unitats els valors guia d’immissió.  

b) No disposar de l’aïllament acústic i/o vibratori imposat en la llicència. 

c) Instal·lar o ampliar sense llicència les activitats susceptibles de produir molèsties per sorolls 
i/o vibracions.  

d) Desatendre els requeriments municipals per a la correcció de les deficiències observades. 

e) Negar-se o resistir-se a la tasca d’inspecció i de vigilància de l'Administració. 

f) Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació sol·licitada per les 
autoritats competents o pels seus agents en el compliment de les seves funcions; i subministrar 
informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error, implícitament o 
explícitament. 

g) Posar en funcionament focus emissors quan se n’hagi limitat el temps. 

h) Reincidir en infraccions Ileus. 

1.3. Lleus: 

a) Superar fins a 5 unitats els valors guia d’immissió. 

b) Qualsevol altra infracció no tipificada en els apartats anteriors.  

ARTICLE 27.- PERSONES RESPONSABLES  

Són responsables de les infraccions: 

a) Els titulars de les llicències o autoritzacions municipals. 

b) Els explotadors de l’activitat. 

c) Els tècnics que lliurin els certificats corresponents. 

d) La persona que causi la pertorbació. 

ARTICLE 28.- SANCIONS 

La imposició de les sancions previstes per  aquesta ordenança es regeix per la normativa vigent 
en matèria de procediment sancionador aplicable pels ens locals. 

ARTICLE 29.- CLASSES DE SANCIONS 
 
Les sancions que es poden imposar són les següents:  

08000656/STM/m 11



 
Multa. 

a) Suspensió de l’activitat, total o parcial. 
b) Retirada temporal o definitiva de la llicència. ARTICLE 

30.- QUANTIA DE LES SANCIONS 

La sanció que es podrà imposar per la comissió de les infraccions esmentades, consistirà en 
una multa de 750 € fins a  3.000 €, Ilevat que la legislació de règim local o la sectorial en permeti 
de més elevades. 

 

ARTICLE 31.- ALTRES SANCIONS IMPOSABLES 

1. Per les infraccions molt greus, també es pot aplicar qualsevol de les sancions següents: 

a) Clausura de l’activitat. 

b) Retirada temporal o definitiva de la llicència. 

c) Suspensió temporal de l’activitat. 

d) Precinte dels focus emissors. 

 

2.Per les infraccions greus també es pot aplicar qualsevol de les sancions següents: 

a) Suspensió temporal de l’activitat. 

b) Precinte de focus emissors. 

ARTICLE 32.- GRADUACIÓ DE LES SANCIONS 

Les sancions corresponents a cada classe d’infracció es graduen tenint en compte els criteris 
següents, que poden ser valorats separadament o conjuntament: 

a) L’afectació de la salut de les persones. 

b) L’alteració social a causa del fet infractor. 

c) La possibilitat de restabliment de la realitat fàctica. 

d) El benefici derivat de l’activitat infractora. 

e) El grau de malicia de la persona que ha causat la infracció. 

f) El grau de participació en el fet per títol diferent de l'anterior. 
g) La capacitat econòmica de l'infractor. 

h) La reincidència. 

 
ARTICLE 33.-ALTRES MESURES. 

1. L'Alcalde és qui ordena la incoació dels expedients sancionadors i imposa les sancions que 
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corresponguin. 

2. La multa és compatible amb l’aplicació d’altres sancions, quan correspongui. 

3. No té caràcter de sanció, la clausura o el tancament de l’activitat que no disposi de llicència. 
Tampoc no té caràcter de sanció, la suspensió cautelar del funcionament de l’activitat 
fins que es rectifiquin els defectes o es compleixin els requisits legals exigits. 

ARTICLE 34.- NOVA OBERTURA 

Per exercir novament l’activitat que hagi estat clausurada o precintada, en part o en la totalitat, és 
indispensable estar en possessió de la llicència que empari l’activitat en la seva totalitat i estat 
real, i també que s’adapti al projecte sobre la base del qual s’atorga la llicència esmentada, i se 
n’haurà de justificar la seva adequació mitjanant el certificat tècnic corresponent. Altrament, no 
es pot tornar a exercir l’activitat, encara que hagi transcorregut el termini imposat en la mesura 
aplicada. 

 

DISPOSICIO FINAL 

Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la publicació del seu text complet al Butlletí 
Oficial de la Província, transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la Llei7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local. 

 

Riudoms, 13 de març de 2008 
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