
DE 
  AJUNTAMENT 

SANT JOAN D´ALACANT 

Aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió de data 24 de maig de 1999 l'Ordenança 
Municipal de Regulació i Control de la Contaminació per Sorolls i Vibracions, i 
exposada al públic en el Butlletí Oficial de la Província, i Tauler d'anuncis d'aquest 
Ajuntament, sense que s'hagueren presentat reclamacions, es considera 
definitivament aprovada, transmetent el text íntegre de la mateixa a l'efecte de la 
seua entrada en vigor:

Capítol I: Disposicions Generals. 

Article 1.
La present Ordenança regula l'actuació municipal per a la protecció del medi 
ambient contra les pertorbacions per sorolls i vibracions en l'àmbit del terme 
municipal de Sant Joan.

Article 2.
Correspon a l'Ajuntament exercir el control del compliment de la present Ordenança, 
exigir l'adopció de les mesures correctores necessàries, assenyalar limitacions, 
ordenar quantes inspeccions siguen precises i aplicar les sancions corresponents 
en cas d'incomplir-se l'ordre.

Article 3.
La present Ordenança és d'obligatori compliment per a tota l'activitat que comporte 
la producció de sorolls molests o perillosos i vibracions. Així mateix les seues 
prescripcions s'aplicaran a qualsevol comportament, individual o col·lectiu que 
encara que no estiga expressat específicament, produïsca aquest tipus de molèstia i 
siga evitable amb l'observança d'una conducta cívica normal.

Capítol II: Criteris de Prevenció.
Secció 1. 

Article 4.
1.- Aquesta Ordenança serà exigible originàriament a través dels corresponents 
sistemes de llicències i autoritzacions municipals per a tota classe de construccions, 
demolicions, obres en la via pública i instal·lacions i activitats industrials, comercials, 
recreatives, musicals, espectacles i de serveis, i quantes es relacionen en les 
normes d'ús del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Joan, així com per a la 
seua ampliació o reforma que es projecten o executen a partir de la vigència 
d'aquesta Ordenança.
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2.- Si escau serà exigible com a mesura correctora, de conformitat amb la Llei 3/89 
de la Comunitat Valenciana, d'Activitats Qualificades, de 2 de maig, i disposicions 
posteriors sobre la matèria i per a totes aquelles altres activitats no qualificades que 
puguen produir molèsties per sorolls i vibracions.

Article 5.
En els treballs i planejament urbà i d'organització de tot tipus d'activitats i serveis, 
amb la finalitat de fer efectius els objectius expressats en aquesta Ordenança, haurà 
de contemplar-se la seua incidència quant a sorolls i vibracions, conjuntament amb 
els altres factors a considerar, perquè les solucions adoptades proporcionen el nivell 
més elevat de qualitat de vida.

Secció 2: Condicions Acústiques en Edificis. 

Article 6.
Tots els edificis hauran de complir les condicions acústiques de l'edificació que es 
determinen en la Norma Bàsica de l'Edificació - Condicions Acústiques de 
1.982/NBECA-1.982, de 12 d'agost, i Ordre del 29 de setembre de 1.988 i 
disposicions posteriors que la modifiquen o substituïsquen. 

Article 7.
Sense perjudici de l'article anterior, s'exigirà que el funcionament de màquines i 
instal·lacions auxiliars i complementàries de l'edificació de la nova instal·lació, com 
ara ascensors, equips de refrigeració, climatització i ventilació, portes mecàniques, 
equips de bombament o d'altres anàlegs, no transmeten a l'interior 
d'habitatges i altres edificacions contigües nivells sonors o vibratoris superiors als 
límits establits en la present Ordenança.
En les instal·lacions realitzades a l'empar de la normativa vigent amb anterioritat a 
l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, l'esmena de les deficiències es realitzarà 
sempre que fóra tècnicament viable segons el parer del Servei Tècnic competent de 
l'Ajuntament, el qual emetrà informe justificatiu de la possibilitat d'efectuar-la i que 
servirà d'element de judici, no vinculant, per a una possible Resolució d'Alcaldia 
sobre aquest tema.

Secció 3: Condicions Acústiques de Vehicles. 

Article 8.
A l'efecte d'aquesta Ordenança, té la consideració de vehicle qualsevol artefacte de 
tracció mecànica, inclosos els ciclomotors, el trànsit per la via pública dels quals 
estiga autoritzat per la normativa específica que regeix la matèria.

Article 9.
Els propietaris o usuaris de vehicles de motor hauran d'acomodar els motors i les 
fuites de gasos a les prescripcions i límits establits sobre la matèria en les 
disposicions de caràcter general i específicament, als límits màxims determinats en 
l'Annex II en aquesta Ordenança.



Article 10.
Els conductors de vehicles, amb excepció dels de Policia, Servei d'extinció 
d'Incendis, ambulàncies i altres destinats a Serveis d'Urgències, s'abstindran de fer 
ús dels seus dispositius acústics en tot el terme municipal durant les 24 hores del 
dia, fins i tot en el supòsit de qualsevol dificultat o impossibilitat de trànsit que es 
produïsca en les vies públiques. Només serà justificable la utilització instantània 
d'avisadors acústics en casos excepcionals de perill que no puguen evitar-se per 
altres sistemes.

Article 11.
1.- És prohibit de forçar els motors dels vehicles engranant marques inadequades, 
produint sorolls molests, realitzar acceleracions innecessàries, forçar el motor en 
pendents i utilitzar dispositius que puguen anul·lar l'acció del silenciador.
2.- Així mateix, és prohibit el funcionament en els vehicles d'aparells acústics o 
musicals que no estiguen degudament autoritzats o que transmeten des de l'interior 
dels mateixos a l'exterior sorolls amb un nivell superior al màxim permès per a les 
activitats esmentades en l'article 37.

Article 12.
1.- És prohibida la circulació de vehicles de motor amb l'anomenat “Escapament 
lliure“ o amb silenciador incomplet, inadequat o deteriorat, o bé a través de tubs 
ressonadors.
2.- L'escapament de gasos ha d'estar dotat d'un dispositiu silenciador de les 
explosions, de manera que en cap cas s'hi arribe a un nivell de sorolls superior a 
l'establit en la present Ordenança. El dispositiu silenciador no podrà posar-se'n fora 
de servei pel conductor.

Article 13.
1.- La circulació produint un nivell de sorolls superior a l'autoritzat per aquesta 
Ordenança, donarà lloc a què la Policia Local procedisca a la immobilització i 
transcorregut el termini que fixa la Llei de Seguretat Vial ( Reial decret Legislatiu 
339/1990, de 2 de març) i disposicions complementàries, posterior retirada del 
vehicle al Dipòsit Municipal o al lloc que, dins del terme municipal de Sant Joan, 
designe l'interessat. On estarà dipositat fins que siguen esmenades les manques 
que van motivar aquesta, procedint-se per l'esmentat Cos de Policia, una 
vegada reparat el vehicle a la verificació dels nivells d'emissió sonora del 
mateix i que aquests s'ajusten als límits permesos.
2.- En qualsevol moment, el titular o usuari del vehicle podrà traslladar el mateix 
pels seus propis mitjans al lloc que estimen oportú, on quedarà dipositat per 
realitzar la reparació, sempre que en el trasllat es respecten els nivells sonors 
màxims autoritzats. En aquest cas, una vegada esmenades les manques que van 
motivar el dipòsit podrà sol·licitar-ne el titular o usuari del vehicle que es realitze la 
verificació esmentada en l'apartat anterior.
3.- La Policia Local verificarà els nivells d'emissió sonora en el lloc on es trobe 
dipositat el vehicle o bé on aquesta designe, aixecant el dipòsit en cas que els 
esmentats nivells no excedisquen els límits màxims establits en la present 
ordenança. Tot això amb independència de la instrucció del corresponent expedient 
sancionador i de l'exacció de la taxa per Servei de Grua segons l'Ordenança Fiscal.



Secció 4: De les Activitats de la Via Pública i Particulars dels Ciutadans. 

Article 14.
La producció de sorolls en la via pública, les seues proximitats i en les zones de 
pública concurrència o a l'interior dels edificis, haurà d'ésser mantinguda dins dels 
límits que exigeix la convivència ciutadana.

Article 15.
És prohibit qualsevol tipus d'activitat productora de soroll que es puga evitar a 
l'interior d'edificacions destinades a l'habitatge i, especialment, entre les 22:00 i les 
8:00 hores de l'1 d'octubre al 31 de maig i entre les 24:00 i les 8:00 hores de l'1 de 
juny al 30 de setembre, cantar, cridar, vociferar i la realització d'obres, reparacions, 
instal·lacions i altres activitats anàlogues quan transmeten a l'interior d'habitatges 
nivells de soroll superior a 30 dB (A).

Article 16.
Quant als sorolls produïts per instruments musicals o acústics s'estableixen les 
prevencions següents:
1.- Els propietaris o usuaris dels aparells de radi, televisió, equips musicals, 
instruments de la mateixa índole o altres aparells acústics en el seu propi domicili o 
edificació privada, hauran d'ajustar el seu volum de manera que no sobrepassen els 
nivells màxims establits en aquesta Ordenança.
2.- És prohibit d'accionar en la via pública i zones de pública concurrència aparells 
de radi, televisió, tocadiscs, instruments musicals, emetre missatges publicitaris i 
activitats anàlogues quan superen els nivells màxims establits en aquesta 
Ordenança.

Article 17.
Malgrat els dos articles anteriors, per raons de necessitat o emergència,  en el cas 
de l'article 15, o per raons d'interès social justificades, podrà autoritzar-
se per l'Alcaldia la realització d'aquestes activitats genèrica o particularment i 
per un determinat termini de temps, encara que aquestes autoritzacions podran 
ésser revocades en qualsevol moment per les mateixes raons d'interès social.

Article 18.
Serà aplicable als assajos o reunions musicals, instrumentals o vocals, ball o dansa 
i les festes privades l'establit en els articles 15, 16 i 17.

Article 19.
Els propietaris i posseïdors d'animals domèstics estan obligats a adoptar les 
mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat dels seus veïns resulte alterada 
pel comportament sorollós d'aquells.

Article 20.
1.- A l'efecte d'aquesta Ordenança, i sense perjudici i amb independència de les 
autoritzacions exigibles en virtut de la seua normativa específica, es precisarà 
autorització expressa de l'Alcaldia per a l'explosió o tret d'articles de pirotècnia.



2.- La sol·licitud de l'autorització assenyalada en el paràgraf anterior haurà de 
presentar-se en el Registre General de l'Ajuntament, amb una antelació mínima de 
15 dies a la celebració i comprendrà la següent informació:
a) Identitat, domicili i telèfon del sol·licitant i pirotècnic responsable.
b) Lloc, dia, hora i durada de l'activitat.
c) Classe i quantitat de material a fer explotar.

Article 21.
1.- Els titulars d'establiments que instal·len alarmes acústiques, hauran de posar en 
coneixement de la Policia Local, mitjançant escrit dirigit a la prefectura de la 
mateixa, almenys, tres domicilis i números de telèfon diferents i suficients per a la 
seua localització perquè, una vegada avisats del seu funcionament procedisquen a 
la seua immediata desconnexió. Aquesta prescripció obliga també als posseïdors 
d'alarma acústica instal·lades en domicilis particulars, encara que no hauran de 
comunicar a la Prefectura de la Policia Local, més que un domicili i un número de 
telèfon diferent on es trobe instal·lada l'alarma.
2.- Si resultara infructuosa la localització del titular i la pròpia alarma no es 
desconnectara automàticament en el temps establit en l'article següent, es procedirà 
per la Policia Local o a instàncies d'aquesta a desmuntar els elements sonors i 
dipositar-los, a la disposició del seu propietari, en el lloc més adequat.

Article 22.
La durada màxima de funcionament de les alarmes acústiques, tant per a immobles, 
no podrà excedir dels 5 minuts si és en so continu. Si el so és intermitent no podrà 
sobrepassar els 10 minuts, amb cadència de 30 segons de funcionament màxim 
cada 2 minuts.

Article 23.
És prohibit de fer sonar les alarmes a excepció de casos justificats o per a la seua 
reparació, verificació o comprovació tècnica. Operacions les quals només podran 
realitzar-se de 9:00 a 21:00 hores i durant el temps estrictament necessari.

Secció 5: Treballs en la Via Pública. 

Article 24.
1.- Els treballs temporals, com ara els d'obres de construcció o els de càrrega i 
descàrrega, (a excepció d'Ordenança que ho regula) no podran realitzar-se entre les 
22:00 i les 8:00 hores si produeixen un increment sobre el nivell de fons dels nivells 
sonors de l'interior de propietats alienes.
Durant la resta de la jornada en general els equips emprats no podran excedir, a 
cinc metres de distància, nivells sonors superiors a 90 dB ( A ), a la finalitat dels 
quals s'adoptaran les mesures correctores que procedisquen.
2.- S'exceptua de les prohibicions establides en l'apartat anterior, les obres o 
treballs urgents per raons de necessitat o perill, o aquelles que pels seus 
inconvenients no poden fer-se de dia. El treball nocturn haurà d'ésser 
autoritzat expressament per l'autoritat municipal.



Secció 6: Màquines i Aparells Susceptibles de Produir Sorolls i Vibracions. 

Article 25.
No podrà instal·lar-se'n cap aparell, màquina o òrgan en moviment de qualsevol 
instal·lació susceptible de produir sorolls o vibracions en, o sobre parets, sostres 
forjats o altres elements estructurals de les edificacions, excepte casos excepcionals 
en els quals es justifique que no es produeix molèstia alguna al veïnat, o instal·len els 
corresponents elements correctors, o que l'allunyament o aïllament de l'activitat 
respecte a habitatges o edificacions alienes siga suficient.

Article 26.
La instal·lació en el sòl dels elements esmentats en l'article anterior s'efectuarà amb 
interposició d'elements antivibratoris adequats, la idoneïtat dels quals haurà de 
justificar-se plenament en els corresponents projectes.

Article 27.
La distància entre els elements indicats en l'article anterior i el tancament perimetral 
serà d'un metre. Quan les mesures correctores siguen suficients, de manera que no 
se superen els límits establits en aquesta Ordenança, podrà reduir-se l'esmentada 
distància.

Article 28.
1.- Els conductes per on circulen fluïts en règim forçat disposaran de dispositius 
antivibratoris de subjecció.
2.- La connexió d'equips per al desplaçament de fluids, com és el cas d'instal·lacions 
de ventilació, climatització, aire comprimit i conductes i canonades, es realitzarà 
mitjançant presa o dispositius elàstics. Els primers trams tubulars i conductes i, si és 
necessari, la totalitat de la xarxa, se suportaran mitjançant elements elàstics per evitar 
la transmissió de sorolls i vibracions a través de l'estructura de l'edifici.
3.- Si es travessen parets, les conduccions tubulars i conductes ho faran sense fixar-
se a la paret i amb un muntatge elàstic de provada eficàcia.

Article 29.
Amb independència de les restants limitacions d'aquesta Ordenança, a l'interior de 
qualsevol espai obert o tancat, destinat a reunions, espectacles audicions musicals 
(discoteques i similars), no podran superar-se nivells sonors màxims de 90 dB (A) en 
cap punt del local destinat a l'ús. En els accessos del referit espai s'hi col·locarà l'avís 
següent: “Atenció. El nivell sonor de l'interior pot produir lesions permanents en 
l'oïda”.
1. Les característiques de l'avís esmentat en el paràgraf anterior, el qual haurà de 
ésser perfectament llegible, tant per la seua situació, com per la seua il·luminació, 
seran les següents:

a) Suport de xapa d'acer galvanitzat amb tractament anticorrossió o xapa de plàstic
endurit.
b) Dimensions de 200x310 milímetres.
c) Color del fons groc. Text retolat en negre i la paraula “Atenció” en roig.
d) L'altura de la lletra en el text serà de 19 mil·límetres, a excepció de la paraula
“Atenció” que serà de 54 mil·límetres.



Secció 7: Condicions d'Instal·lació i Obertura d'Activitats. 

Article 30.
1.- Les condicions exigides en els locals on s'exercisca una activitat amb equip de 
música o que desenvolupe activitats musicals, o que realitze qualsevol d'altra que 
puga considerar-se com a focus de soroll, seran els següents:
a) Els elements constructius horitzontals i verticals de separació entre qualsevol 
instal·lació o activitat que puga considerar-se'n com un focus de 
soroll i qualsevol altre recinte contigu hauran de, mitjançant 
tractament d'insonorització adequat, garantir un aïllament acústic mínim 
de 45 dB durant l'horari de funcionament i de 60 dB si ha de 
funcionar entre les 22:00 i les 8:00 hores, encara que siga de forma limitada 
(de l'1 d'octubre al 31 de maig ) i de les 24:00 a les 8:00 hores (de l'1 de juny al 
30 de setembre).
b) El conjunt dels elements constructius dels locals en els quals estiguen situats els 
focus de soroll no contigus a altres edificacions, com són façanes i 
murs de celoberts, hauran d'assegurar una mesura d'aïllament mínim al soroll aeri 
de 33 dB durant l'horari de funcionament d'aquest focus de soroll.
c) Els  valors  de  l'aïllament  es  refereixen  també  als orificis i mecanismes per a la 
ventilació, refrigeració o condicionament d'aire i accés dels locals emissors, tant 
a l'hivern com a l'estiu.
2.-El subjecte passiu de l'obligació d'incrementar l'aïllament fins als 
mínims assenyalats és el titular del focus del soroll.
3.- En relació a l'apartat 1, lletra a), quan el focus emissor de soroll siga un element 
puntual, l'aïllament acústic podrà limitar-se a aquest focus emissor, sempre que amb 
això s'hi complisquen els nivells exigits en l'Ordenança.
4.- El compliment dels nivells exigits en aquest article no eximeix de l'obligació 
d'ajustar-se als nivells màxims establits en altres punts de la present Ordenança.

Article 31.
1.- Per concedir llicència d'instal·lació d'una activitat amb equip de música o que 
desenvolupe activitats musicals, a més de la documentació que legalment s'exigisca 
en cada cas, caldrà presentar estudi realitzat per tècnic competent descrivint els 
següents aspectes de la instal·lació.
a) Descripció de l'equip musical (potència acústica i gamma de freqüències).
b) Ubicació i nombre d'altaveus i descripció de mesures correctores (direccionalitat, 
subjecció, etc.)
c) Descripció  dels  sistemes   d'aïllament   acústic,   amb   detall   de   les   pantalles 
d'aïllament, especificació de les gammes de freqüències i absorció acústica.
d) Càlcul justificatiu del coeficient de reverberació i aïllament.
2.- Una vegada presentat estudi tècnic, haurà d'estar visat pel Col·legi Oficial 
corresponent, s'acreditarà l'execució de les mesures correctores previstes en el 
Projecte mitjançant certificació subscrita per tècnic competent. Posteriorment, es 
procedirà pels Serveis Tècnics municipals, a la comprovació de la seua efectivitat, 
efectuant-se un mesurament consistent a reproduir, en l'equip a inspeccionar, un so 
amb el comandament del potenciòmetre del volum al màxim nivell, i amb aqueixes 
condicions es mesurarà el soroll en els habitatges o edificacions contigües més 
afectades.



S'afegirà al soroll musical el produït per altres elements del local, com ara 
extractors, cambres frigorífiques, grups de pressió, etc.. El nivell màxim no 
depassarà els límits fixats en la present Ordenança.
3.- Si es modificara la instal·lació que va ésser objecte d'una llicència anterior, 
hauran de reproduir-se totes les comprovacions i tràmits establits en aquesta 
Ordenança per a la consecució de llicència d'instal·lació nova.

Article 32.
Per concedir llicència d'instal·lació d'activitats industrials s'hauran de descriure, 
mitjançant estudi tècnic, les mesures correctores previstes, referents a l'aïllament 
acústic i vibracions. Aquest estudi, el qual formarà part del projecte que es presente, 
en compliment de la Llei 3/89 de la Comunitat Valenciana d'Activitats Qualificades, 
de 2 de maig, i disposicions concordants, constarà com a mínim dels següents 
apartats:
a) Descripció del local, amb especificació dels usos dels locals adjacents i la seua
situació, al respecte, amb els habitatges.
b) Detall de les fonts sonores i vibratòries.
c) Nivells   d'emissió   acústics   d'aquestes  fonts,  especificant-se  les  gammes  de
freqüències.
d) Descripció de les mesures correctores previstes i justificació tècnica de la seua
efectivitat, tenint en compte els límits establits en aquesta Ordenança.
Per a la concessió de llicència d'obertura es comprovarà prèviament si la instal·lació
s'ajusta a l'estudi tècnic, el qual haurà de certificar-se per tècnic competent, i
l'efectivitat de les mesures correctores adoptades amb vista al compliment de la
present Ordenança.

Article 33.
L'actuació d'orquestres i altres espectacles musicals en terrasses o a l'aire lliure 
hauran d'ésser autoritzades prèviament per l'Autoritat Municipal, estant subjectes 
als següents requisits i condicions:
1.- L'obligació de formular la corresponent sol·licitud recau sobre el titular de 
l'establiment o responsable de l'organització o grup de persones que promou 
l'actuació.
2.- L'autorització tindrà sempre caràcter temporal i no podrà excedir de quatre 
mesos.
3.- L'horari d'actuació es limitarà en l'autorització, quedant subjecte al que determine 
l'Autoritat competent en disposició de caràcter general per al Municipi. 
4.- L'autorització se suspendrà automàticament i de forma cautelar, sense 
necessitat d'audiència a l'interessat, en cas de registrar-se en habitatges o 
en locals contigus o pròxims, nivells sonors  superiors als permesos per la 
present Ordenança, o si s'excedira algun dels límits fixats en aquella.

Article 34.
En general, les activitats susceptibles de produir molèsties per soroll que tinguen 
lloc a l'interior d'edificacions, hauran d'exercir la seua activitat amb les portes i 
finestres tancades.



Capítol III: Característiques de Mesurament de Soroll i Límits de Nivell.
Secció 1: Medició de Soroll. 

Article 35.
La determinació del nivell sonor es realitzarà i expressarà en decibels ponderats, 
conforme a l'escola de ponderació normalitzada A (dB (A)). Norma UNEIX 
21.314/75.
No obstant això, per als casos en què s'han d'efectuar mesures relacionades amb el 
trànsit, s'empraran els criteris de ponderació i paràmetres de mesurament adequats, 
de conformitat amb la pràctica internacional i d'acord amb l'especificat en l'Annex I 
de la present Ordenança, que es correspon amb la norma ISO 5130-1982, en la 
qual s'especifica el mètode d'assaig destinat a la determinació del soroll emès, en 
estat estacionari, per vehicles en servei.

Article 36.
La valoració dels nivells sonors que estableix la present Ordenança es regirà per les 
següents normes:
1.- El mesurament es durà a terme en el perímetre del local, edifici o parcel·la, 
segons el tipus de localització que adopte l'activitat, o lloc on el seu nivell siga 
més alt i, si calguera, en el moment i situació en el qual les molèsties siguen 
més acusades.
2.- Els propietaris, posseïdors, encarregats o titulars dels generadors de sorolls 
facilitaran als tècnics municipals l'accés a les seues instal·lacions o focus 
generadors de sorolls, i disposaran el seu funcionament a diferents velocitats, 
càrregues, marxes o volum que els indiquen aquests tècnics. Així mateix, podran 
presenciar el procés operatiu.
Abans de realitzar els mesuraments es comprovarà si el sonòmetre està 
degudament calibrat.
3.- En previsió dels possibles errors de mesurament s'adoptaran les següents 
precaucions:
a) Contra l'efecte de pantalla: L'observador se situarà en el plànol normal a l'eix del
micròfon i com més separat del mateix que siga compatible amb la lectura correcta
de l'indicador sonòmetre.
b) Contra la distorsió direccional: Situat en estació l'aparell, se'l girarà a l'interior de
l'angle sòlid determinats per un octant i se li fixarà en la posició la lectura de la qual
siga equidistant dels valors extrems així obtinguts.
c) Contra l'efecte del vent: Quan s'estime que la velocitat del vent és superior a 1,6
metres per segon, s'emprarà una pantalla contra el vent. Per a velocitats superiors a
5 metres per segon es desistirà del mesurament, tret que s'empren aparells
especials o s'apliquen les correccions necessàries.
d) Quant a les condicions ambientals del lloc del mesurament no se sobrepassaran
els límits especificats pel fabricant de l'aparell de la mesura quant a la temperatura,
humitat, vibracions, camps electromagnètics, etc.
4.- L'aparell mesurador, sonòmetre, haurà de complir l'establit en les normes
IEC-651 o UNEIX 21314, sent el mateix de classe 1 o 2.
5.- Per a les mesures exteriors, deuran a més complir-se les següents normes:
a) S'efectuaran entre 1,2 i 15 metres sobre el sòl i, si és possible, a 3,5 metres, com
a mínim, de les parets, edificis o altres estructures que reflectisquen el so.



b) Quan les circumstàncies ho indiquen, es poden realitzar mesures a majors altures
i més prop de les parets, (per exemple, a 0,5 metres d'una finestra oberta, fent-ho
constar).
6.- Hauran de complir-se les següents normes per a les mesures en interiors:
a) Les mesures en interiors s'efectuaran a una distància mínima d'un metre de les
parets, entre 1,2 i 1,5 del sòl i al voltant d'1,5 metres en finestres.
b) Amb la finalitat de reduir les pertorbacions degudes a ones estacionàries, els
nivells sonors mesurats en els interiors es mitjanaran almenys en tres posicions
separades entre si en + 0,5 metres.
c) En cas d'impossibilitat de complir amb aquest requisit es mesurarà en el centre de
l'habitació i a no menys d'1,5 metres del sòl.
d) El mesurament en els interiors de l'habitatge es realitzarà amb portes i finestres
tancades, eliminant tota possibilitat de soroll interior del propi habitatge.

Secció 2: Límits de Nivell. 

Article 37.
1.- Els límits de transmissió de sorolls a l'exterior són, en funció de l'activitat 
adjacent o pròxima que puga resultar afectada, els que a continuació es detallen, 
mesurats en dB (A) i donant-se els màxims valors permesos de dia i de nit.

ACTIVITAT INDUSTRIAL I SERVEIS URBANS NO 
ADMINISTRATIUS  
ACTIVITATS COMERCIALS
RESIDÈNCIA, SERVEIS TERCIARIS NO 
COMERCIALS, EQUIPAMENT NO SANITARI
EQUIPAMENT SANITARI  

DIA 65/NIT 55    
DIA 60/NIT 50 

DIA 55/NIT 45    
DIA 40/NIT 30 

En cas que existisca diversitat d'activitats adjacents o pròximes afectades es 
prendrà com a valor de referència la disposició més restrictiva dels esmentats en el 
present article. D'igual forma es procedirà en cas que l'activitat afectada no figure 
citada expressament.
2.- Els límits de recepció sonora a l'interior dels locals, en funció d'ús d'aquests, són 
els que a continuació es detallen, mesurats en dB(A), i donant-se així mateix els 
màxims valors permesos de dia i de nit:

EQUIPAMENT CULTURAL I RELIGIÓS  
EQUIPAMENT EDUCATIU  
EQUIPAMENT. HOSTALATGE 
TERCIARI. OFICINES  
TERCIARI. COMERÇOS   
RESIDÈNCIA. PECES HABITABLES  
RESIDÈNCIA. CORREDORS, LAVABOS I CUINES  
RESIDÈNCIA. ACCESSOS COMUNS   

3.- A l'efecte d'aquesta Ordenança, s'entén per dia l'espai de jornada que transcorre 
entre les 8:00 i 22:00 hores de l'1 d'octubre al 31 de maig i de les 8:00 a les 24:00 
hores de l'1 de juny al 30 de setembre, corresponent a la nit la resta de la jornada.

Article 38. 

DIA 30/NIT 30 
DIA 40/NIT 30
DIA 40/NIT 30 
DIA 45/NIT 35
DIA 55/NIT 35 
DIA 35/NIT 30
DIA 40/NIT 35 
DIA 50/NIT 40



En tot cas, en l'horari establit en l'article 37 apartat 3, en nivell sonor en el local o 
habitatge més afectat no podrà sobrepassar en més de 5 dB(A) al de fons, 
entenent-se per tal el de l'ambient sense els valors punt accidentals.

Capítol IV: Vibracions. 

Article 39
De les corbes de vibració.
No es permetrà la instal·lació de màquines o elements auxiliars que originen a 
l'interior dels edificis nivells de vibracions superiors als límits expressats en l'article 
següent. La seua instal·lació s'efectuarà acoblant els elements antivibratoris 
adequats, la idoneïtat dels quals haurà de justificar-se plenament en els 
corresponents projectes.

Article 40.
Dels tres paràmetres que s'utilitzen per mesurar les vibracions (desplaçament, 
velocitat i acceleració), s'estableix com a unitat de mesures l'acceleració en metres 
per segon al quadrat (m/s2).
S'adopten les corbes límits de vibració en acceleració de la norma DIN-4150, que 
coincideixen amb l'apartat 1,38 “Intensitat de percepció de vibracions K” de l'Annex  
I de la Norma Bàsica d'Edificació. Condicions acústiques dels Edificis, fixant per a 
zones residencials un límit de 0,2 KB de dia i de 0,15 KB de nit, per a vibracions 
contínues.  

Valor Orientatiu 
Vibracions contínues 
Dia: 0,2 
Nit: 0,15 
Vibracions transitòries 
Dia: 4 
Nit: 0,15 

Es consideren vibracions transitòries aquelles el nombre d'impulsos de les quals és 
inferior a tres per dia (exemple: les voladures).

Article 41
Tot element amb òrgans mòbils es mantindrà en perfecte estat de conservació, 
principalment pel que fa al seu equilibri dinàmic o estàtic, així com la suavitat de 
marxa dels seus coixinets o camins de rodolament.

Article 42
1.- No podran instal·lar-se'n directament màquines o suports de les mateixes o 
qualsevol òrgan mòbil en les parets mitgeres, sostres o forjats de separació entre 
locals de qualsevol classe i activitat o elements constructius de l'edificació.
2.- La instal·lació en terra dels elements esmentats en el punt anterior s'efectuarà 
amb interposició de dispositius antivibratoris adequats.

Article 43 



1.- La distància entre els elements indicats en l'article precedent i el tancament 
perimetral serà de 0,75 metres. Si les mesures correctores foren suficients per al 
compliment de les disposicions d'aquesta Ordenança, podrà reduir-se la distància 
esmentada.
2.- Quan es tractara d'elements mitgers, la distància mínima dels mateixos als murs 
perimetrals i forjats serà de 12,75 metres.

Article 44
Les màquines d'arrencada violenta, les que treballen per colps o xocs bruscs i les 
dotades d'òrgans amb moviment alternatiu, hauran d'estar ancorades en bancades 
independents sobre sòl ferm i aïllades de l'estructura de l'edificació i del sòl del local 
mitjançant materials absorbents.

Article 45
Els conductes, sistemes o aparells per on circulen fluïts en règim forçat disposaran 
de dispositius antivibratoris adequats que impedisquen la transmissió de vibracions 
quan estiguen connectats amb màquines que tinguen òrgan en moviment. 

Article 46
1.- La connexió d'equips per al desplaçament de fluids (instal·lacions de ventilació, 
climatització, aire comprimit) així com els conductes i canonades dels mateixos 
disposarà de preses o dispositius elàstics, que eviten la transmissió de vibracions a 
través de l'estructura de l'edifici.
2.- Quan  es  travessaren  parets,  les  conduccions  tubulars  i  conductes  els faran 
sense fixar-se a la paret i amb un muntatge elàstic eficaç.
3.- Qualsevol  altre  tipus  de  conducció   o   aparell   susceptibles   de   transmetre 
vibracions haurà de complir tant amb l'article anterior com amb els dos punts 
procedents.

Article 47
No es permetrà a l'establiment de màquines o instal·lacions auxiliars que originen 
vibracions en els edificis contigus o pròxims superiors als límits assenyalats en la 
present Ordenança.

Article 48
No se'n permetrà cap vibració que siga detectable sense instruments de mesura 
en els llocs on s'efectue la comprovació, per a la seua correcció es disposaran 
bancades independents de l'estructura de l'edifici i del sòl del local, així com 
maniguets elàstics, muntatges flotants i altres dispositius antivibratoris en tots 
aquells elements origen de la vibració.

Capítol V. Règim Jurídic Administratiu
Secció 1: Règim Jurídic 

Article 49
Correspon als serveis competents de l'Ajuntament i als agents de Policia Local als 
quals s'assigne aquesta comesa, l'exercici de la funció inspectora tendents a 
garantir el compliment de la present Ordenança.



Podran realitzar quantes comprovacions s'estimen oportunes per determinar si el 
funcionament de les activitats i instal·lacions i execució de les obres s'ajusten a les 
condicions ordenades.

Article 50
Dins de l'estricte compliment de la normativa d'aplicació, la funció inspectora es 
durà a terme en el lloc on estiguen situades les instal·lacions, s'executen les obres o 
es realitze l'activitat; són tinguts de facilitar aquesta tasca els propietaris, 
administradors, gerents o encarregats de les mateixes.

Article 51
1.- De tota visita d'inspecció s'estendrà acta corresponent, una còpia de la qual serà 
lliurada al titular de l'activitat o el seu representant. Si del resultat de la visita es 
posara de manifest el compliment d'aquesta Ordenança, l'acta encapçalarà 
l'expedient la resolució del qual determinarà les mesures correctores de les 
deficiències observades, per a l'execució de les quals, una vegada oït l'interessat en 
el terme dels 10 dies següents a la recepció de l'acta, serà assenyalat termini, el 
qual es notificarà al mateix.
Excepte casos excepcionals, el termini no podrà excedir de 3 mesos ni ser inferior 
a 15 dies.
2.- Per a la determinació d'aquest termini seran tingudes en compte les possibilitats 
de correcció que hagen sigut assenyalades. Al final d'aquest termini serà girada 
nova visita de comprovació, del resultat de la qual s'estendrà acta, emetent-se 
informe en el qual es determinarà si han sigut executades les mesures correctores i, 
en cas contrari, les raons que van donar lloc a l'incompliment, que si s'estimen 
justificades podran ésser causa de nova resolució ampliant el termini 
anteriorment establit, que no podrà excedir d'un mes.
3.- Fins que no s'emeta informe pels Serveis Tècnics Municipals en el qual es 
determine que han sigut adoptades les mesures correctores adequades, no 
podrà exercir-se l'activitat o la suspensió de l'execució de l'obra.

Article 52
1.- Sense perjudici del que es disposa en l'article anterior, quan l'informe de la 
inspecció competent es derivara de l'existència d'un perill greu de pertorbació de la 
tranquil·litat o seguretat pública per l'emissió de sorolls o producció de 
vibracions, podrà acordar-se'n per l'Autoritat Municipal de forma cautelar, sense 
perjudici de les sancions que corresponguen, el cessament immediat de l'activitat.
2.- En cas que per l'Inspector Municipal s'apreciara en el moment de la 
inspecció que el local presenta instal·lacions o realitza activitats no emparades per 
la llicència atorgada, o el nivell d'impacte pels sorolls transmesos en les 
edificacions destinades a residència adjacents o pròximes, supera en més de 15 
dB(A) els límits imposats per aquesta Ordenança, ho reportarà 
immediatament a l'Autoritat Municipal perquè adopte les mesures oportunes, 
entre elles, si escau, el precintat de les instal·lacions causants de les molèsties, 
que es reflectirà en l'acta aixecada a aquest efecte i que, romandrà fins que la 
instal·lació siga desmantellada o esmenats els defectes tècnics administratius que 
van provocar el precinte.



Article 53
El precintat esmentat en l'article anterior, podrà ésser aixecat per 
efectuar les operacions de reparació i posada a punt. No obstant això, la 
instal·lació, no podrà engegar-se fins que el personal d'inspecció del 
Servei Municipal competent autoritze al funcionament de la mateixa, prèvies les 
proves pertinents. En tot cas, el desprecintat haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció Municipal que es trobarà present en l'acte i 
tornarà a precintar una vegada finalitzades les operacions esmentades.
Aquesta mesura cautelar, així com l'esmentada en l'apartat 1 de l'article anterior, no 
tindrà el caràcter de sanció.

Article 54
L'expedient podrà iniciar-se d'ofici, o bé en virtut de denúncia de qualsevol persona 
física o jurídica, en aquest cas haurà de deixar constància de les dades suficients 
per a la seua identificació i localització, i podrà formular-se tant per escrit com 
verbalment.

Article 55
A l'efecte de determinació de sorolls emesos pels vehicles a motor, els propietaris o 
usuaris dels mateixos hauran de facilitar les mesures oportunes conforme a les 
normes establides en l'Annex I d'aquesta Ordenança.

Secció 2: Infraccions i Sancions 

Article 56 
Són persones responsables: 
a) De les infraccions a les normes d'aquesta Ordenança, comeses en ocasió de
l'exercici d'activitats subjectes a concessió, autorització o llicència administratives,
serà responsable la persona física o jurídica a qui corresponga la seua titularitat.
b) De les comeses amb motiu de la utilització dels vehicles serà responsable la
persona que determina la normativa específica per a les infraccions de trànsit.
c) De  les  altres  infraccions,  el  causant   de   la   pertorbació,   les   persones   que
explícitament s'indiquen en altres llocs de la present Ordenança, o qui
subsidiàriament resultara responsable segons normes específiques.

Article 57
Es consideren com a infracció administrativa els actes i omissions que 
contravinguen les normes contingudes en aquesta Ordenança. Les infraccions es 
classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 58
La sanció de les infraccions relacionades amb l'ús del vehicle es castigarà d'acord 
amb l'establit en la normativa específica sobre la matèria i la seua graduació es 
determinarà segons les seues previsions.

Article 59
Les infraccions als preceptes establits en aquesta Ordenança, en relació amb les 
Activitats Qualificades i les que precisaren de prèvia autorització administrativa o 
llicència per al seu funcionament, es classifiquen segons segueix:



1.- Infraccions molt greus: 
a) La transmissió a l'interior d'habitatges de nivells sonors superiors a 30 o més dB 
(A) als màxims permesos.
b) La  posada  en  funcionament  d'aparells   o  instal·lacions  que  el  seu   precintat, 
clausura, suspensió o limitació de temps hagués sigut ordenat per l'Autoritat, els 
seus Agents o el servei municipal competent.
c) La   reincidència.   Serà  considerat  reincident  l'infractor  que  haguera  sigut 
sancionat anteriorment per infracció greu, una o més vegades, pel mateix concepte 
en els dotze mesos precedents.
d) 2.- Es consideren infraccions greus: 
a) La transmissió a l'interior d'habitatges de nivells sonors superiors en 20 dB (A) als 
màxims autoritzats.
b) La realització de treballs en la via pública, les manifestacions pirotècniques i, en 
general, el desenvolupament d'activitats pertorbadores, sense la preceptiva 
autorització o llicència.
c) La no execució en el termini fixat de les mesures correctores que foren 

necessàries per al cessament de la pertorbació, quan la seua adopció haguera sigut 
requerida per l'Autoritat Municipal. 

Article 60
L'incompliment de les prescripcions d'aquesta Ordenança referent a comportaments 
i activitats en general, que no precisen per al seu desenvolupament d'autorització 
administrativa prèvia, serà sancionat amb multa, conforme a l'escala establida en la 
Legislació de Règim Local, atenent a les següents circumstàncies:

a) La naturalesa de la infracció.
b) La gravetat del dany o trastorn produït.
c) El grau d'intencionalitat.
d) La reincidència. 

Article 61
Les infraccions a què es refereixen els articles anteriors seran sancionats conforme 
als següents apartats:
I. Activitats Qualificades.

1.- Les infraccions lleus amb multa de fins a 60’10 €. 
2.- Les infraccions greus, segons els casos, mitjançant: 

a) Multa de 60’11 fins a 1.502’50 €.
b) Suspensió de la llicència o autorització per termini no superior a 6 mesos.
c) Suspensió de l'activitat exercida sense llicència o autorització. 

3.- Les infraccions molt greus, segons els casos, mitjançant: 
a) Multa de 1.502’51 a 3.005’06 €.
b) Suspensió de la llicència o autorització per termini de sis mesos a 1 any.
c) Retirada definitiva de la llicència, amb clausura de l'activitat. 

II. Activitats no qualificades.
1.- Les infraccions lleus, amb multa de fins a 30’05 €.
2.- Les infraccions greus, segons els casos, mitjançant:

a) Multa de fins al màxim previst en la legislació de Règim Local.
b) Suspensió de la llicència o autorització per termini no superior a 6 mesos.
c) Suspensió definitiva de l'activitat exercida sense la llicència o autorització. 

3.- Les infraccions molt greus, segons els casos, mitjançant: 



a) Suspensió de la llicència o autorització per termini de 6 mesos a 1 any.
b) Retirada definitiva de la llicència o autorització amb clausura de l'activitat.

Article 62
La sanció de retirada definitiva de la llicència o autorització solament podrà imposar-
se quan l'infractor haguera sigut sancionat anteriorment per la comissió de tres 
infraccions consecutives de caràcter greu o dos per falta molt greu, i quan hi 
haguera posat en funcionament aparells o instal·lacions que el seu precintat, 
clausura, suspensió o limitacions de temps haguera sigut ordenat per l'Autoritat 
o els seus agents.

Disposició addicional
Els preceptes de la present Ordenança no seran aplicables a les activitats 
organitzades que es desenvolupen en ocasió de les festes populars i tradicionals de 
la ciutat, que estiguen representades per una Comissió “ad hoc” i estiguen 
reconegudes oficialment per l'Administració. Aquestes activitats es regiran per 
normes específiques.

Disposició transitòria
Els titulars de les activitats o instal·lacions que estiguen en funcionament a l'empara 
de la normativa anterior, disposaran de 3 mesos a partir de l'entrada en vigor de la 
present Ordenança per adequar-les a aquesta.

Disposició derogatòria
Queden derogades quantes normes d'igual o inferior rang s'oposen a les 
disposicions de la present Ordenança.

Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor transcorregut el termini de 15 dies hàbils des 
de la recepció a què es refereix l'article 65-2, en relació amb el 70-2 de la Llei 
7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, una vegada que s'haja publicat 
completament el seu text en el Butlletí Oficial de la Província.

ANNEX I 
Límits màxims del nivell sonor per a vehicles

81 DB (A) 
83 DB (A) 

78 DB (A) 

CICLOMOTORS DE 2 RODES  
CICLOMOTORS DE 3 RODES  
CATEGORIA DE MOTOCICLETES. 
MOTOCICLETA PROVISTES D'UN MOTOR DE CILINDRADA 
MENOR O IGUAL 80 CC  
MENOR O IGUAL 125 CC  80 DB (A)
MENOR O IGUAL 350 CC  83 DB (A)
MENOR O IGUAL 500 CC  85 DB (A)
MAYOR O IGUAL 500 CC  86 DB (A)

80 DB (A) 

81 DB (A) 

CATEGORIA DE AUTOMÒBILS. 
VEHICLES DE LA CATEGORIA M-1  
VEHICLES DE LA CATEGORIA M-2 EL PES MÀXIM 
DELS QUALS NO SOBREPASSE LES 3.5 TM  

VEHICLES DE LA CATEGORIA M-2 EL PES 
MÀXIM DELS QUALS SOBREPASSE LES 3.5 TM      82 DB (A) 



    85 DB (A) 
    81 DB (A) 
    86 DB (A) 

    88 DB (A) 

VEHICLES DE LAS CATEGORIES M-2 I M-3 
EL MOTOR DELS QUALS TÉ UNA POTÈNCIA DE 147 
KW. (ECE) O MÉS  
VEHICLES DE LA CATEGORIA N-1  
VEHICLES DE LA CATEGORIA N-2 I N-3  
VEHICLES DE LA CATEGORIA N-3 EL MOTOR DELS 
QUALS TÉ UNA POTÈNCIA DE 147 KW. (ECE) O MÉS  

Classificació de vehicles. 
1. Categoria M
Vehicles de motor destinats al transport de persones i que tinguen o bé quatre rodes, 
almenys, o bé tres rodes i un pes màxim que excedisca d'una tona. Els vehicles 
articulats compostos de dos elements inseparables però articulats, seran considerats 
com a un únic vehicle.

1.1. Categoria M-1
Vehicles destinats al transport de persones amb capacitat per a vuit places 
assegudes, com a màxim, a més del conductor.

1.2. Categoria M-2
Vehicles destinats al transport de persones amb capacitat de més de vuit places 
assegudes, a més del conductor, i que tinguen un pes màxim que no excedisca de 
cinc tones.

1.3. Categoria M-3
Vehicles destinats al transport de persones amb capacitat de més de vuit places 
assegudes, a més del seient del conductor i que tinguen un pes màxim que excedisca 
de cinc tones.

2. Categoria N
Vehicles de motor destinats al transport de mercaderies i que tinguen quatre rodes 
almenys, o tres rodes i un pes màxim que excedisca d'una tona.

2.1. Categoria N-1
Vehicles destinats al transport de mercaderies que tinguen un pes màxim que no 
excedisca de 3.5 t.

2.2. Categoria N-2
Vehicles destinats al transport de mercaderies que tinguen un pes màxim que 
excedisca de 3.5 t, però que no excedisca de 12 t.

2.3. Categoria N-3
Vehicles destinats al transport de mercaderies que tinguen un pes màxim que 
excedisca de més de 12 t. 

3. Casos específics.



3.1. En el cas d'un tractor destinat a ésser enganxat a un semiremolc, el 
pes màxim que ha d'ésser tingut en compte per a la classificació del vehicle és el 
pes en ordre de marxa del tractor, augmentant el pes màxim aplicat sobre el 
tractor pel semiremolc i, si escau, del pes màxim de la càrrega pròpia del tractor.

3.2. S'assimilen a mercaderies, en el sentit del paràgraf 2 anterior, els aparells i 
instal·lacions que estiguen sobre certs vehicles especials no destinats al transport 
de persones (vehicles grues, vehicles taller, vehicles publicitaris, etc..)

ANNEX II 

Taula de nivells de vibracions màximes

ACCELERACIÓ VERTICAL 
MÀXIMA (LA) 

ZONA DE RECEPCIÓ       DIA     NIT 

    65  60 TOTES EXCEPTE LES INDUSTRIALS  
ZONA INDUSTRIAL      70  65 

El paràmetre que s'utilitzarà com a indicatiu del grau de vibració existent en els 
edificis serà el valor eficaç de l'acceleració vertical m/seg. Quadrat i en terços d'una 
octava entre 1 i 80 Hz.
Es defineix la corresponent unitat “nivell de vibració ponderat” que 
representarem per (LA) segons: 

L= 20 Log A/Ao
Sent A el límit de l'acceleració en m/seg. Quadrat en cada terç d'octava. I Ao el 
valor de referència, m/seg. Terç d'octava entre 1 i 80 Hz. 

-5 -12
AO = 2.10  .F  

-5 -12
AO= 10 .F  

-5 -12
AO=0.125 X 10 .F  

PER A (1< Ó = F < Ó = 4) 

PER A (4 < Ó = F < Ó = 8) 

PER A (8< Ó = F < Ó = 8) 

L'acceleròmetre es fixarà en zones fermes de sòl, parets, sostres i forjats, en el 
centre dels elements de l'immoble receptor de les vibracions. 
Intensitat de vibracions existents:
Valor eficaç d'acceleració vertical, en terços d'octava entre 1 i 80 Hz. Expressats en 
m/seg 2. Es denominarà A.
Dels tres paràmetres que s'utilitzen per mesurar les vibracions (desplaçament, 
velocitat i acceleració), s'estableix com a unitat de mesura l'acceleració en metres 
per segon al quadrat (m/s2).
S'adopten les corbes límits de vibració en acceleració de la norma DIN-4150, que 
coincideixen amb l'apartat 1.38 “Intensitat de percepció de vibracions K” de l'Annex I 
de la Norma Bàsica d'Edificació –Condiciones Acústiques dels edificis- fixant per a 
zones residencials un límit de 0,2 KB de dia i de 0,15 de nit, per a vibracions 
contínues.
Valor orientatiu  

VIBRACIONS TRANSITÒRIES VIBRACIONS CONTÍNUES  
DIA: 0,2 DIA: 0,4 



NIT: 0,15 NIT: 0,15 

Es consideren vibracions transitòries aquelles el nombre d'impulsos de les quals és 
inferior a 3 per dia (exemple: les voladures)

ANNEX III 
Taula d'influència de nivell de fons

-NIV.
AMB

    LÍMITS D'ORDENANCES          
   30        35       45     55 65 75 

  25      31     35 
  26     31     35 
  27      32      35 
  28      32 36 
  29 32 36 

-NIV.
AMB

    LÍMITS D'ORDENANCES          
   30        35       45       55 65 75 

  30 33 36 
  31      34      36 
  32     34     36 
  33     35      37 
  34 36 37 
  35      36 38    46 
  36     37      38     46 
  37      38      39     46 
  38     39     39     46 
  39      40      40     46 
  40      41      46 
  41      42      47 
  42      43      47 
  43      44     47 
  44      45      48 
  45      48      56 
  46      48     56 
  47      49      56 
  48      50     56 
  49      51      56 
  50      51     56 
  51      52      57 
  52 53      57 
  53      54      57 
  54     55      58 
  55 58 66 
  56 58 66 
  57 59      66 
  58      60      66 
  59     61     66 
  60      61     66     71 
  61      62      67     71 
  62      63     67     71 
  63      64      67     71 
  64      65      68     71 
  65      68     71 
  66 68      72 
  67      69      72 
  68      70      72 
  69     71      73 
  70      71     73 
  71      72      74 
  72      73      74 
  73      74      75 
  74      75      76 
  75     76 



  76     77 
  77      78 
  78      79 
  79      80 

ANNEX IV
Mètodes i aparells de mesura del soroll produït per motocicletes  
El present annex es correspon amb la norma 5130-1982 en la qual s'especifica el 
mètode d'assaig destinat a la determinació del soroll emés, en estat 
estacionari, per vehicles en servei. El soroll es mesurarà en la proximitat del tub 
d'escapament. La mesura pot verificar-se en un espai sense acondicionament. 
El mètode permet controlar els vehicles en servei i igualment posar en 
evidència les variacions de soroll emeses per diferents parts del vehicle 
sotmesos a assaig, variacions que poden procedir de:

- Excés  d'ús  o  mal  funcionament,  o  de  la  modificació  de  certs   elements
defectuós, però la presència dels quals no és descoberta en un mer examen visual.

- De la retirada parcial o total dels dispositius atenuants de l'emissió de
sorolls. 

- Deterioració del vehicle per causes circumstancials.

Aquestes  variacions  seran determinades comparant els resultats de l'assaig
amb els resultats dels assajos de referència realitzats per l'administració 
corresponent a l'hora d'homologar aquest tipus concret de vehicles. 

1. Aparells de mesura.
1.1. S'utilitzarà un sonòmetre d'alta precisió, conforme al menys amb les 
especificacions de la publicació 179 (1966), “Sonòmetres de precisió”, de la Comissió 
Electrotècnica Internacional (CEI), relativa a les característiques dels aparells de 
mesura de soroll.
La mesura s'efectuarà amb un filtre de ponderació i una constant de temps 
conformes, respectivament, a la curba A i al temps de “resposta ràpida”. 
1.2. Es calibrarà el sonòmetre amb referència a una font de soroll estàndard 
immediatament abans i després de cada sèrie d'assajos. Si el valor indicat pel 
sonòmetre en un d'aquests calibrats difereix en més d'1 dB (A) del valor 
corresponent mesurat en l'últim calibrat en camp acústic lliure (és a dir, en el seu 
calibrat anual), l'assaig haurà de considerar-se no vàlid.
1.3. La velocitat de gir del motor es mesurarà amb un tacòmetre independent, 
l'exactitud del qual serà tal que la xifra obtinguda diferisca en un 3 per cent, com a 
màxim, de la velocitat efectiva de gir.
2.1.1. Les mesures es realitzaran sobre un terreny espaiós on el soroll ambiental i 
el soroll del vent siguen inferiors almenys en 10 dB (A) del soroll a mesurar. 
Podrà tractar-se d'una zona descoberta de 50 metres de ràdio la part central de la 
qual, de 10 metres com a mínim, ha de ser pràcticament horitzontal i constituïda 
de ciment, asfalt o de material similar i no ha d'estar coberta de neu en pols, herbes 
altes, terra blana, de cendres o materials anàlegs.
En el moment de l'assaig no ha de trobar-se'n en la zona de mesura cap persona 
a excepció de l'observador i del conductor, la presència del qual no ha de pertorbar 
el resultat de la mesura.
2.1.2. La superfície de la pista d'assaig utilitzada per mesurar el soroll de les 
motocicletes en moviment ha de ser tal que els pneumàtics no produeixin sorolls 
excessius.



2.1.3. Les mesures no es realitzaran en condicions meteorològiques desfavorables. 
En la lectura no es prendrà en consideració cap punt que aparega sense relació 
amb les característiques del nivell sonor general de la motocicleta. Si s'utilitza una 
protecció contra el vent, es tindrà en compte la seua influència sobre la sensibilitat i 
les característiques direccionals del micròfon.
2.2. Vehicles.
2.2.1. Es  realitzaran  les  mesures   amb  la   motocicleta   muntada   solament   pel 
conductor.
2.2.2. Els pneumàtics de la motocicleta hauran de ser de les dimensions prescrites i 
unflats a la pressió convenient per a la motocicleta no carregada.
2.2.3. Abans de procedir a les mesures es posarà el motor en les seues condicions 
normals de funcionament pel que fa a:

La temperatura. 
El reglatge. 
El carburant. 
Les bugies, el carburador, etc. (segons corresponga). 

2.3. Si la motocicleta està prevista de dispositius que no són necessaris per a la seua 
propulsió, però que s'utilitzen quan la motocicleta està en circulació normal en 
carretera, aquests dispositius hauran d'estar en funcionament conforme a les 
especificacions del fabricador.
3. Mètodes d'assaig.
3.1. Mesures del soroll de les motocicletes en marxa.
3.1.1. Condicions generals d'assaig.
3.1.1.1. S'efectuaran, almenys, dues mesures per cada costat de la motocicleta.
Poden efectuar-se mesures preliminars d'ajustatge, les quals no es prendran en
consideració.
3.1.1.2. El micròfon es col·locarà a 1’2 metres (+ o - ), 0’1 metres per sobre del sòl i a
una distància de 7’5 metres (+ o - ) 0’2 metres de l'eix, de marxa de la motocicleta,
mitjà segons la perpendicular del PP’ a aquest eix. (veure figura 1).
3.1.1.3. Es traçaran en la pista d'assaig dues línies AA’ i BB’ paral·leles a la línia PP’ i
situades respectivament a 10 metres per davant i per darrere d'aquesta línia. Les
motocicletes s'aproximaran a velocitat establida, en les condicions especificades més
endavant, fins a la línia AA’. Quan la part davantera de la motocicleta arriba a la línia
AA’ s'obrirà a fons la papallona dels gasos tan ràpidament com siga possible, i es
mantindrà en aquesta posició fins que la part posterior de la motocicleta depasse la
línia BB’, moment en què es tancarà tan ràpidament com siga possible.
3.1.1.4. La intensitat màxima registrada constituirà el resultat de la mesura. Es
consideraran vàlides les mesures si la diferència entre dues mesures consecutives en
un mateix costat del vehicle no és superior a 2dB (A).
3.1.2. Determinació de la velocitat d'aproximació.
3.1.2.1. Símbols utilitzats.
Les lletres utilitzades com a símbols en el present paràgraf tenen el significat següent:
S: Règim del motor (velocitat en revolucions/minut del règim de potència màxima.
NA: Règim del motor estabilitzat del vehicle en l'aproximació a la línia
AA’.
3.1.2.2. Motocicletes amb caixa de velocitats manual.
3.1.2.2.1. Velocitat d'aproximació.
La motocicleta s'aproximarà a la línia AA’ a una velocitat estabilitzada tal que:



Siga: NA = ¾ S, y VA < = 50 Km/h.
Siga: ¾ S > NA > ½ S, y VA = 50 Km/h.
Siga: NA = ½ S, y VA > = 50 km/h.
3.1.2.2.2. Elecció de la relació de la caixa de velocitats.
3.1.2.2.2.1. Les motocicletes proveïdes d'un motor d'un cilindre que no supere els 
350 cc. i una caixa de velocitats amb un màxim de quatre relacions en 
marxa endavant, s'assajaran en la segona relació.
3.1.2.2.2.2. Les motocicletes proveïdes d'un cilindre que no supere els 350 cc. i una 
caixa de velocitats de més de quatre relacions en marxa endavant, s'assajaran 
en la tercera relació.
3.1.2.2.2.3. Les motocicletes proveïdes d'un motor d'un cilindre superior a 350 cc. i 
d'una caixa de velocitats d'almenys tres relacions en marxa endavant, s'assajaran 
en la segona relació.
3.1.2.2.2.4. El nombre de relacions en marxa avance a prendre en consideració, 
comprèn totes les relacions en les quals el motor aconsegueix el règim S en les 
condicions de potència màxima. No comprèn les relacions més elevades 
(superdirecta) en les quals el règim S no es pot aconseguir.
3.1.2.3. Motocicletes amb caixa de velocitats automàtiques.
3.1.2.3.1. Motocicletes sense selector manual.
La motocicleta s'aproximarà a la línia AA’ a diferents velocitats estabilitzades de 30, 
40 i 50 Km/h., o a les ¾ de la velocitat màxima en carretera si aquest valor és 
inferior. Se seleccionarà la condició que tinga com a resultat el nivell de soroll més 
elevat. 
3.1.2.3.2. Motocicletes proveïdes d'un selector manual de X posicions de marxa 
endavant.
3.1.2.3.2.1. Velocitat d'aproximació.
La motocicleta s'aproximarà a la línia AA’ a una velocitat estabilitzada corresponent 
a:
Siga: A ¾ S, i VA < = 50 Km/h.
Siga: VA = 50Km/h., i NA < ¾ S
No obstant això, si durant l'assaig es produeix un retrocés en la primera, la velocitat 
de la motocicleta (VA = 50 Km/h.) es pot augmentar fins a un màxim de 60 Km/h. a 
fi d'evitar la disminució de les relacions.
3.1.2.3.2.2. Posició del selector manual.
Si la motocicleta està proveïda d'un selector manual de X posicions de marxa 
avance, s'ha de realitzar l'assaig amb el selector en la posició més elevada: no s'ha 
d'utilitzar cap dispositiu per a disminuir a voluntat les relacions (per exemple el 
“Kick-down”). Si després de la línia AA’ es produeix una disminució automàtica de la 
relació, es començarà de nou l'assaig utilitzant la posició més elevada menys 1 i la 
posició més elevada menys 2 si és necessari, amb la finalitat de trobar la posició 
més elevada del selector que assegure la relació de l'assaig sense disminució 
automàtica (sense utilitzar el “Kick-down”).
3.2. Mesures del soroll emès per les motocicletes parades.
3.2.1. Naturalesa del terreny d'assaig, condicions del lloc (veure figura 2). 
3.2.1.1. Les mesures es realitzaran amb la motocicleta parada en una zona que no 
presente pertorbacions importants en el camp sonor.
3.2.1.2. Es considerarà com a zona de mesura apropiada tot espai a l'aire lliure, 
constituït per un àrea pavimentada de formigó, asfalt o d'altre material dur de fort 
poder de reflexió, excloent-se la superfície de terra, batuda o no, i sobre la qual 
es puga traçar un rectangle els costats del qual estiguen a tres metres com a 
mínim  dels  extrems  de  la  motocicleta  i  a  l'interior del qual no s'en trobe cap 



obstacle notable: en particular s'evitarà col·locar la motocicleta a menys d'un metre 
d'una vorera quan es mesura el soroll d'escapament.
3.2.1.3. Durant l'assaig no ha d'haver-hi cap persona en la zona de mesura, a 
excepció de l'observador i del conductor la presència del qual no ha de pertorbar el 
resultat de la mesura.
3.2.2. Sorolls paràsits i influència del vent.
Els nivells de soroll ambient en cada punt de mesura han de ser, com a mínim, 10 
dB (A) inferior als nivells mesurats en els mateixos punts en el curs d'assaig.
3.2.3. Mètode de mesura.
3.2.3.1. Nombre de mesures.
Es realitzaran tres mesures com a mínim en cada punt. No es consideraran vàlides 
les mesures si la diferència entre les tres mesures fetes immediatament una darrere 
l'altra és superior a 2 dB (A). S'anotarà el valor més alt donat per aquestes tres 
mesures.
3.2.3.2. Posició i preparació de la motocicleta.
La motocicleta es col·locarà en el centre de la zona d'assaig amb la palanca de 
canvi de marxa en punt mort i el motor embragat. Si el disseny de la motocicleta no 
permet respectar aquesta prescripció, la motocicleta s'assajarà d'acord amb les 
especificacions del fabricador relatives a l'assaig del motor amb la motocicleta 
parada. Abans de cada sèrie de mesures s'ha de posar el motor en les seues 
condicions normals de funcionament, tal com ho defineix el fabricant. 
3.2.2.2. Mesura del soroll en les proximitats d'escapament (veure figura 2).
3.2.3.3.1. Posició del micròfon.
L'altura del micròfon respecte del sòl ha de ser igual a la de l'orifici d'eixida dels 
gasos d'escapament, però en qualsevol cas es limitarà a un valor mínim de 0’2 
metres.
3.2.3.3.1.2. La membrana del micròfon s'ha d'orientar cap a l'orifici d'eixida de 
gasos i es col·locarà a una distància de 0’5 metres d'ell.
3.2.3.3.1.3. L'eix de sensibilitat màxima del micròfon ha de ser paral·lel al sòl i 
formar un angle de 45 graus més o menys 10 graus amb el plànol vertical que 
termina la direcció d'eixida de gasos. Es respectaran les instruccions del fabricant 
del sonòmetre quant a aquest eix. En relació amb el plànol vertical, ha de col·locar-
se el micròfon de manera que s'obtinga la diferència màxima a partir del plànol 
longitudinal mitjà de la motocicleta. En cas de dubte s'escollirà la posició que dóna 
la distància màxima entre el micròfon i el contorn de la motocicleta.
3.2.3.3.1.4. En el cas d'escapament de dues o més eixides que disten entre si  
menys de 0’3 metres, es fa una sola mesura quedant determinada la posició 
del micròfon amb relació a la sortida més alta des del sòl.
3.2.3.3.1.5. Per a les motocicletes l'escapament de les quals consta de diverses 
eixides, amb els seus eixos a distàncies majors a 0’3 metres, es fa una mesura per 
a cada eixida, com si cadascuna d'elles fóra única i es considerara el nivell màxim. 
3.2.3.3.2. Condicions de funcionament del motor.
3.2.3.3.2.1. El règim del motor s'estabilitzarà a ¾ S.
3.2.3.3.2.2. Una vegada aconseguit el règim establit, es porta ràpidament el 
comandament d'accelerador a la posició de ralentí. El nivell sonor es mesura 
durant un període de funcionament que comprèn un breu espai de temps a règim 
estabilitzat, més tota la durada de la desacceleració, considerant com a resultat 
vàlid de la mesura el corresponent a la indicació màxima del sonòmetre.



4. Interpretació de resultats.
4.1. El valor considerat serà el que correspon al nivell sonor més elevat.  En el cas en
què aquest valor supere en 1 dB (A) a nivell màxim autoritzat per a la categoria a la
qual pertany la motocicleta assaig, es procedirà a una segona sèrie de dues
mesures. Tres dels quatre resultats així obtingut hauran d'estar dins dels límits
prescrits.
4.2. Per tenir en compte la imprecisió dels aparells de mesura, els valors llegits en
l'aparell durant la mesura es disminuiran en 1 dB (A).

ANNEX V 

Mètodes i aparells de mesura en soroll emès pels automòbils. El present annex 
es correspon amb la norma ISO 5130-1982, en la qual s'especifica el mètode 
d'assaig destinat a la determinació del soroll emès, en estat estacionari, 
per vehicles en servei. El soroll serà mesurat en la proximitat del tub d'escapament. 
La mesura pot verificar-se en un lloc sense condicionament. El mètode permet 
controlar els vehicles en servei i igualment posar en evidència les vibracions de 
soroll emeses per diferents parts del vehicle sotmès a assaig, variacions que poden 
procedir de:
- Excés d'ús o mal funcionament, o de la modificació de certs elements defectuosos, 
però la presència dels quals no és descoberta en un mer examen visual.
- De la retirada parcial o total dels dispositius atenuants de l'emissió de sorolls.
- Deterioració del vehicle per causes circumstancials.
- Aquestes  variacions  seran  determinades  comparant els resultats de l'assaig amb 
els resultats dels assajos de referència realitzats per l'Administració corresponent a 
l'hora d'homologar aquest tipus concret de vehicle. 
1. Aparells de mesura.
1.1. S'utilitzarà un sonòmetre d'alta precisió, el qual tinga almenys les 
característiques especificades en la CEI-651 (1979), “Sonòmetres de precisió”, de la 
Comissió Electrotècnica Internacional (CEI), relativa a les característiques dels 
aparells de mesura de soroll. La mesura es farà amb un factor de ponderació i una 
constant temps conformes, respectivament, a la corba A i al temps de “resposta 
ràpida”.
1.2. El sonòmetre serà calibrat per referència a una font de soroll estàndard 
immediatament abans i després de cada sèrie d'assajos. Si el valor indicat pel 
sonòmetre durant un altre d'aquests calibrats s'allunya en més d'1 dB(A) del valor 
corresponent mitjà durant l'últim calibrat en camp acústic lliure (és a dir, durant el 
calibrat anual), l'assaig haurà d'ésser considerat com a no vàlid.
1.3. El règim del motor serà mesurat per mitjà d'un tacòmetre independent la 
precisió del qual serà tal que el valor obtingut no s'allunya més de 3 per cent del 
règim efectiu de rotació.
2. Condicions d'assaig.
2.1. Terreny d'assaig.
2.1.1. Les mesures es faran sobre terreny espaiós on el soroll ambiental i el soroll 
del vent siguen inferiors almenys en 10 dB (A) del soroll a mesurar. Podrà tractar-
se'n d'una zona descoberta de 50 metres de ràdio la part central de la qual, 
d'almenys 10 metres de radi, ha de ser pràcticament horitzontal i revestida de 
formigó, asfalt o d'un material similar i ha d'estar buidat de matèries com ara neu 
en  pols,  terres  blanes, cendres o herbes altes. Durant l'assaig cap persona podrà 



trobar-se'n en la zona de mesura, amb excepció de l'observador i del conductor, la 
presència del qual no ha de pertorbar la mesura.
2.1.2. La superfície de la pista d'assaig utilitzada per mesurar el soroll del vehicle en 
marxa ha de ser tal que els pneumàtics no provoquen un soroll excessiu.
2.1.3. Les  mesures  no  han   de  realitzar-se   amb   condicions   meteorològiques 
desfavorables. Els pics apareguts sense relació amb les característiques del nivell 
sonor general del vehicle no seran preses en consideració en lectura. Si s'utilitza un 
embolcall per al vent, es tindrà en compte la seua influència sobre la sensibilitat i les 
característiques direccionals del micròfon.
2.2. Vehicles.
2.2.1. Les mesures es faran estant els vehicles buits i excepte en el cas de vehicles 
inseparables, sense els remolcs o semiremolcs.
2.2.2. Els pneumàtics dels vehicles hauran de ser de dimensions apropiades, 
unflats a les pressions convenients per al vehicle buit.
2.2.3. Abans de les mesures, el motor haurà d'aconseguir les seues condicions 
normals de funcionament referent a:

La temperatura. 
El reglatge. 
El carburant. 
Les bugies, el carburador, etc. (segons corresponga). 

2.2.4. Si el vehicle té més de dues rodes motrius s'assajarà tal com se suposa que 
s'utilitza normalment en carrera.
2.2.5. Si el vehicle està equipat de dispositius que no són necessaris per a la seua 
propulsió, però són utilitzats quan el vehicle circula normalment per carretera, 
aquests dispositius hauran d'estar en funcionament conforme a les especificacions 
del fabricador.
3. Mètodes d'assaig.
3.1. Mesures del soroll dels vehicles en marxa.
3.1.1. S'efectuaran, almenys, dues mesures per cada costat del vehicle. Poden 
efectuar-se mesures preliminars del Reglatge, però no es prendran en consideració.
3.1.1.2. El micròfon serà col·locat a 1’2 metres més-menys 0’1 metres per sobre del 
sòl i una distància de 7’5 més-menys 0’2 metres de l'eix de marxa del vehicle 
mesurat segons la perpendicular PP’ a aquest eix.
3.1.1.3. Es traçaran sobre la pista d'assaig dues línies AA’ i BB’ paral·leles a línia 
PP’ i situades, respectivament, a 10 metres per davant i per darrere d'aquesta línia. 
Els vehicles seran conduïts en velocitat estabilitzada en les condicions específiques 
més endavant fins a la línia AA’. La papallona de gasos ha d'obrir-se a fons tan 
ràpidament com siga possible i continuar mantinguda en aquesta posició fins que la 
part posterior del vehicle sobrepasse la línia BB’, després tancar-la tan ràpidament 
com siga possible.
3.1.1.4. Per als vehicles articulats compostos de dos elements inseparables 
considerats com a vehicle únic, no es tindrà en compte el semiremolc per a la línia 
BB’.
3.1.1.5. La intensitat màxima llegida durant cada mesura serà presa com a resultat 
de la mesura final.
3.1.2. Determinació de la velocitat d'aproximació.
3.1.2.1. Símbols utilitzats.
Els símbols utilitzats en el present paràgraf tenen la significació següent:

S: Règim del motor (velocitat en revolucions per minut al règim de potència 
màxima).



NA: Règim del motor estabilitzat en l'aproximació de la línia AA’. 
VA: Velocitat estabilitzada del vehicle en l'aproximació de la línia AA’.

3.1.2.2. Vehicles sense caixa del canvi.
Per als vehicles sense caixa del canvi o sense mitjà d'emissió, la velocitat 
estabilitzada d'aproximació a la línia serà tal que es tinga:

Bé, NA = ¾, y VA < o = 50 Km/h. 
Bé, VA = 50 Km/h. 

3.1.2.3.1. Velocitat d'aproximació.
Els vehicles s'aproximaran a la línia AA’ a una velocitat estabilitzada tal, que tinga:

Bé, NA = ¾ de S y VA < ó = 50 Km/h.  
Bé, VA = 50 Km/h.

3.1.2.3.2. Elecció de la relació de la Caixa del canvi.
3.1.2.3.2.1. Els vehicles de la categoria M1 i N1 equipats d'una caixa, tenint com a 
màxim quatre relacions de marxa endavant, seran assajats en la segona relació.
3.1.2.3.2.2. Els vehicles de la categoria M1 i N1 equipats amb una caixa tenint més 
de quatre relacions de marxa endavant, seran assajats successivament en la 
segona i en la tercera relació. Es calcularà la mitjana aritmètica dels nivells sonors 
llegits per a cadascuna d'aquestes dues relacions.
3.1.2.3.2.3. Els de les categories diferents de la M1 i el nombre total de la qual de 
relacions de marxa endavant (incloent els obtinguts per mitjà d'una caixa de 
velocitats auxiliar o de pont de diverses relacions) seran preparats successivament 
sota les relacions el rang de les quals siga superior o igual a x/2, s'utilitzarà 
únicament la condició en el nivell de soroll més elevat.
3.1.2.4. Vehicles amb caixa del canvi automàtica.
3.1.2.4.1. Vehicles sense selector manual.
3.1.2.4.1.1. Vehicle d'aproximació.
Els vehicles s'aproximaran a la línia AA’ a una velocitat estabilitzada, corresponent:

Bé a NA = ¾ S y VA < o = 50 Km/h. 
Bé a VA = 50 Km/h. i NA < ¾ de S. 

No obstant això, si durant l'assaig hi ha retrogració mera a la velocitat del vehicle 
(VA=50 Km/h.) podrà avançar-se fins a un màxim de 60 Km/h. per evitar el 
desequilibri de relacions.
3.1.2.4.2.2. Posició del selector manual.
Si el vehicle està previst d'un selector manual de posicions de marxa avance, 
l'assaig deu ser efectuat amb el selector en la posició X, la retrogració per exterior 
(“Kick down”, per exemple) no ha d'utilitzar-se si produeix un descens automàtic de 
la relació després de la línia AA’ es recomençarà l'assaig utilitzant la posició x i la 
posició x-2 si és necessari, amb la finalitat de trobar una posició més alta del 
selector que permet executar el mateix sense retrogració automàtica (no sent 
utilitzat el dispositiu de retrogració forçada “Kick down”).
3.1.2.4.2.3. Relacions auxiliars.
Si el vehicle està proveït d'una caixa auxiliar amb selector elemental o de pont amb 
diverses relacions, s'utilitzarà la posició corresponent a la circulació urbana normal. 
Les posicions especials del selector destinades a maniobres lentes o al frenat o a 
l'aparcament no seran utilitzades mai.
3.2. Mesura del soroll emès pel vehicle parat.



3.2.1. Naturalesa del terreny d'assaig condiciones ambientals.
3.2.1.1. Les mesures s'efectuaran sobre el nivell parat en una zona tal que el canvi 
sonor no siga pertorbat notablement.
3.2.1.2. Es considerarà com a zona de mesura apropiada tota zona a l'aire lliure, 
constituïda per un àrea plana recoberta de formigó, d'asfalt o de qualsevol altre 
material  dur  amb  fort  poder de reflexió, excloses les superfícies en terra, batuda o
no, sobre la qual es pot traçar un rectangle els costats del qual es situen a tres 
metres, almenys, de l'extremitat del vehicle i a l'interior del qual no es trobe cap 
obstacle notable en particular; s'evitarà col·locar el vehicle a menys d'un metre de la 
vora de la calçada quan es mesure el soroll de l'escapament. 
3.2.1.3. Durant l'assaig cap persona ha de trobar-se'n en la zona de mesura, amb 
excepció de l'observador i del conductor, la presència del qual no ha de pertorbar la 
mesura.
3.2.2. Sorolls paràsits i influència del vent.
Els nivells de soroll ambiental en cada punt de mesura han de ser almenys 10 dB(A) 
per sota dels nivells mesurats en els mateixos punts en el curs de l'assaig.
3.2.3 Mètodes de mesures.
3.2.3.1. Nombre de mesures.
Seran efectuades tres mesures, almenys, en cada punt de mesurament. Les 
mesures només seran considerades vàlides si la decisió entre els resultats de les 
tres mesures fetes immediatament una després de l'altra no són superiors a 2 dB(A). 
Es tindrà com a vàlid el valor més elevat obtingut en aquestes tres mesures.
3.2.3.2. Posada en posició i preparació del vehicle.
El vehicle serà col·locat en el centre de la zona d'assaig, la palanca de canvi de 
velocitats col·locada en el punt mort i l'embragatge connectat. Si la concepció del 
vehicle no ho permet, el vehicle es sometrà a assaig d'acord amb les especificacions 
del fabricant amb relació a l'assaig estacionari del motor. Abans de cada sèrie de 
mesures el motor ha de ser portat a condicions normals de funcionament tal com 
han sigut definides pel fabricant.
3.2.3.3.1. Posicions del micròfon.
3.2.3.3.1.1. L'altura del micròfon sobre el sòl ha de ser igual a la de l'orifici d'eixida 
dels gasos i es col·locarà a una distància de 0’5 metres d'ell.
3.2.3.3.1.2. L'eix de sensibilitat màxima del micròfon ha de ser paral·lel al sòl i formar 
un angle de 45 graus més-menys 10 amb el plànol vertical que determina la direcció 
d'eixida de gasos. Es respectaran les instruccions del fabricant del sonòmetre quant 
a aquest eix. En relació amb el plànol vertical, ha de col·locar-se el micròfon de 
manera que s'obtinga la distància màxima a partir del plànol longitudinal mitjà al 
vehicle. En cas de dubte s'aplicarà la disposició que estableix la distància màxima 
entre el micròfon i el perímetre del vehicle.
3.2.3.3.1.3. En el cas d'escapaments de dues o més eixides que disten entre si 
menys de 0’3 metres, es fa una sola mesura quedant determinada la posició del 
micròfon en relació amb l'eixida més pròxima a una de les vores extremes del 
vehicle o en el seu defecte en relació amb l'eixida més alta des del sòl.
3.2.3.3.1.4. Per als vehicles que tinguen un escapament de diverses eixides, amb els 
seus eixos a distàncies majors de 0’3 metres, es fa una mesura per cada eixida, com 
si cadascuna d'elles fóra única, i es considera el nivell màxim.
3.2.3.3.1.5. Per als vehicles que tinguen una eixida de fuita vertical, el 
micròfon  ha  de  ser col·locat a l'altura de l'eixida. El seu eix ha d'estar 



vertical i dirigit endalt. Ha d'estar situat a una distància de 0’5 metres de costat del 
vehicle més pròxim a l'eixida descapament.
3.2.3.3.2. Condicions del funcionament del motor.
3.2.3.3.2.1. El motor ha de funcionar a un règim estabilitzat igual a ¾ S per als 
motors d'encesa per espurna i motors dièsel.
3.2.3.3.2.2. Una vegada aconseguit el règim estabilitzat es porta ràpidament el 
comandament d'acceleració a la posició de ralentí. El nivell sonor es mesura durant 
un període de funcionament que comprèn un breu espai de temps a règim 
estabilitzat, més tota la durada de la desceleració, considerant com a resultat vàlid de 
la mesura del corresponent a la indicació màxima del sonòmetre.
3.2.3.3.3. Mesura de nivell sonor.
El nivell sonor mesurat serà el més alt dels obtinguts en els mesuraments prescrits. 
4. Interpretació de resultats.
4.1. Les mesures del soroll emès pel vehicle en marxa seran considerades vàlides si 
la desviació entre les dues mesures consecutives d'un mateix costat del vehicle no és 
superior a 2 dB.
4.2. El valor considerat serà aquell que corresponga al nivell sonor més elevat. En 
cas que aquest valor supere 1 dB (A) al nivell màxim autoritzat per a la categoria a la 
qual pertany el vehicle en assaig, es procedirà a una segona sèrie de mesures. Tres 
dels quatre resultats així obtinguts hauran d'estar-ne dins dels límits prescrits.
4.3. Per tenir en compte la imprecisió dels aparells de mesura, els valors llegits en 
l'aparell durant la mesura es disminuiran en 1 dB (A).

Sant Joan d’Alacant, 8 de maig de 2000.
L'Alcalde, Francesc de Paula Seva i Sala. 




