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Art. 1 
 
L'objecte d'aquesta ordenança és vetllar, dins l'àmbit de la competència municipal, per la 
qualitat sonora en el medi urbà especialment dels elements que incideixen  a la via pública i 
regular els nivells de contaminació sonora. 
 
Art. 2 
 
1. Els vehicles de motor que circulin pel terme municipal de la Garriga aniran equipats amb 
un silenciador adequat, permanentment en funcionament i en un estat correcte de 
manteniment, per tal d'evitar un excés de sorolls estranys en relació amb aquells que portin 
el tipus de silenciador d'origen homologat. 
2. Queda terminantment prohibida la circulació de vehicles que portin el tub d'escapament 
lliure o sense silenciador. 
3. En determinades circumstàncies i en funció de les denúncies sonores, la Policia Local 
podrà prohibir la circulació d'aquells vehicles de motor que produeixin sorolls excessius. 
L'incompliment d'aquesta disposició en relació a l'excés sonor, podrà donar lloc a 
l'immobilització immediata del vehicle, que passarà al dipòsit municipal. 
 
Art. 3 
  
1. Cap persona no pot fer funcionar un vehicle de motor de forma que origini sorolls 
excessius o estranys. També queden especialment prohibits els sorolls originats per 
acceleracions brusques i estridents. 
2. Els conductors dels vehicles de la Policia Governativa o Local, Servei d'Extinció  
d'Incendis o d'Institucions Hospitalàries o Creu Roja, així com les ambulàncies privades, es 
limitaran a utilitzar els seus dispositius acústics, només en casos justificats. 
 
Art. 4 
 
Els sorolls dels vehicles es mesuraran a 50 cm. del tub d'escapament, d'acord amb la norma 
I.S.O. 5130/1982 o en la que en el seu cas la substitueixi. 
 
Taula de sorolls màxims admissibles en vehicles automòbils (en dbA) 
1.1  Ciclomotors i vehicles automòbils de cilindrada no superior a 50 cm3 ….. 80 
1.2  D'altres vehicles automòbils 
1.2.1  De dues rodes (1) 
1.2.1.1  Cilindrada superior a 50 cm3 fins a 80 cm3 ........................................................ 77 
1.2.1.2  Cilindrada superior a 80 cm3 fins a 175 cm3........................................................ 80 
1.2.1.3  Cilindrada superior a 175 cm3 .............................................................................. 82 
1.2.2  De tres rodes 
 Cilindrada no superior a 50 cm3 ........................................................................... 87 
1.2.3.  De quatre rodes o més rodes 
1.2.3.1 Vehicles destinats al transport de passatgers amb un màxim de nou seients amb el 
conductor inclòs ...............................................................................................................  77 
1.2.3.2 Vehicles destinats al transport de passatgers amb més de nou seients, inclòs el 
conductor i amb una massa màxima autoritzada superior a 3'5 tones: 
1.2.3.2.1Amb un motor de potència inferior a 150 kw ...................................................... 80 
1.2.3.2.2Amb un motor de potència igual o superior a 150 kw ........................................ 83 
1.2.3.3 Vehicles destinats al transport de passatgers, amb més de nou seients, inclòs el del 
conductor; vehicles destinats al transport de marcaderies: 
1.2.3.3.1 Amb una massa màxima autoritzada no superior a les 2 tones ....................... 78 
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1.2.3.3.2Amb una màxima autoritzada superior a les 2 tones, però que no 
 ultrapassi de les 3'5 tones ..................................................................................79 
1.2.3.4 Vehicles destinats al transport de mercaderies, amb una massa màxima autoritzada 
superior a 3'5 tones: 
1.2.3.4.1Amb un motor de potència inferior a 75 kw  ....................................................... 81 
1.2.3.4.2 Amb un motor potència igual o > a 75 kw, però inferior a 150 kw ..................... 83
  
1.2.3.4.3Amb un motor de potència igual o superior a 150 kw ........................................ 84 
Per als vehicles de les categories 1.2.3.1 i 1.2.3.2 els límits s'augmentaran en 1 dbA si 
estiguessin equipats amb un motor Diessel d'injecció directa. 
Per a vehicles amb massa màxima autoritzada superior a 2 tones i que no estiguin elaborats 
per circular per carretera, els valors límits s'augmentaran en 1 dBA, si estiguessin equipats 
amb un motor de potència inferior a 150 kw i en 2 dBA si estiguessin equipats amb un motor 
de potència igual o superior a 150 kw. 
 
Art. 5 
 
Per realitzar el control de soroll a la via pública el règim de motor establirà en un valor de 
3.000 r.p.m. o en defecte d'aparell indicador de revolucions, el vehicle es posarà a mig gas. 
 
Art. 6 
 
L'aparell de mesurar els sorolls produïts pels vehicles de motor serà un sonòmetre 
homologat. 
 
Art. 7 
  
1. Es consideren com a infraccions administratives els actes i les omissions que 
contradiguin les normes contingudes en aquesta ordenança. 
2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus, i molt greus, d'acord amb el que es 
disposa en els articles següents: 
 
Art. 8 
 
1. En matèria de sorolls, es considerarà infracció lleu, sobrepassar fins a 5 dBA els nivells 
de sorolls màxims admissibles segons la regulació de la present ordenança. 
2. Es consideraran infraccions  greus: 
a) La reincidència  en falta lleu. 
b) Superar entre 5 i 9 dBA els sorolls màxims admissibles per aquesta ordenança. 
c) La no presentació del vehicle a inspecció, havent estat requerit per fer-ho. Al respecte es 
considerarà com a no presentació, el retard superior a 15 dies. 
d) Quant donant-se el supòsit del número 1 d'aquest article, el titular del vehicle fos requerit 
novament per a la presentació en el termini de 15 dies i no la realitzés o si realitzada, els 
resultats de la inspecció  superessin els límits  indicats en l'esmentat apartat. 
3. Es consideraran infraccions molts greus: 
a) La reincidència en faltes greus. 
b) L'emissió de nivells sonors que superin en 10 o més dBA els límits  màxims autoritzats. 
c) La no presentació del vehicle a inspecció oficial quan en donar-se el supòsit de l'apartat 
b), del número anterior, el titular del vehicle fos novament requerit per a la presentació en el 
termini de 15 dies i no ho fes, o si havent-ho fet, els resultats de la inspecció superessin els 
límits indicats en el referit apartat. 
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Art. 9 
 
Els titulars o usuaris de vehicles a motor que sobrepassin els nivells admesos de sorolls, 
seran sancionats segons  l’article 8è  i  seguint els següents criteris: 
Infraccions lleus diürn........................................................................................... 42,07 € 
Infraccions lleus nocturn........................................................................................  60,10 € 
Infraccions greus diürn........................................................................................... 84,14 € 
Infraccions greus nocturn......................................................................................120,20 €  
Infraccions molt greus diürn.................................................................................. 132,22 €  
Infraccions molt grues nocturn.............................................................................. 150,25 €  
Horaris : 
- Diürn:      de   08  a  22 h. 
- Nocturn:  de   22  a   08 h. 
 
Art. 10 
  
1. Sense perjudici de les sancions que siguin adients, serà causa de precinte immediat del 
vehicle, el fet de superar en 10 dBA o més els límits establerts de nivell de sonor a la 
present ordenança. 
2. L'esmentat precinte podrà ésser aixecat per efectuar les operacions de reparació i posada 
a punt. 
 
Art. 11 
 
En el supòsit que la Policia Local estimi que el soroll produït per un vehicle de motor és 
superior als límits fixats a l'article 4t. d'aquesta ordenança procedirà de la forma següent: 
Aturarà el vehicle provocador del soroll i invitarà al conductor a realitzar la prova del nivell 
sonor. 
Realitzarà la prova de nivell sonor en les següents condicions tècniques: 
Motor en marxa, a 3.000 r.p.m. o, en el seu defecte a mig gas. 
Sonòmetre a 50 cm. del tub d'escapament (norma I S O  5130/1982). 
Si el resultat de la medició és igual  o inferior al límit màxim admès per al tipus de vehicle, 
podrà continuar la marxa, tot agraint la seva col·laboració. 
Si el resultat de la medició és superior al límit màxim admès per al tipus de vehicle: 
1. S'intervendrà la documentació del vehicle, la qual li serà retornada quan acrediti la 
reparació de les deficiències que produeixin l'excés de nivell sonor. 
2. Es formularà una denúncia condicional, en la que es consignarà l'obligació de presentar 
el vehicle a reconeixement i comprovació  per a la subsanació de la deficiència en el termini 
màxim de 10 dies. 
L’efectivitat de la denúncia quedarà supeditada al resultat del reconeixement del vehicle. No 
obstant això, d'ésser reparades les anomalies observades seran també sancionats amb 
multa, que es reduirà  a les següents quantitats: 
Infraccions lleus diürn............................................................................................. 12,02 €   
Infraccions lleus nocturn......................................................................................... 24,04 € 
Infraccions greus diürn........................................................................................... 36,06 € 
Infraccions greus nocturn......................................................................................  48,08 € 
Infraccions molt greus diürn.................................................................................... 60,10 € 
Infraccions molt greus nocturn..............................................................................   72,12 € 
3.a) Si el nivell sonor no és major a 10 dBA, el límit màxim admès per al tipus de vehicle, el 
conductor podrà traslladar-lo a un taller per a la seva reparació, i la denúncia condicional , 
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servirà per justificar la no possessió de la documentació intervinguda durant els 10 dies que 
s'han concedit al conductor, per efectuar les correccions. 
b) Si el nivell sonor és igual o superior a 10 dBA, el límit màxim admès per al tipus de 
vehicle, aquest serà traslladat per la grua al dipòsit municipal fent-se'n càrrec de les 
despeses que comporti el transport el seu titular o conductor, d'on podrà ser retirat utilitzant 
un vehicle grua, remolc de càrrega, per traslladar-lo a un taller de reparació. La denúncia 
condicional servirà  també per justificar la no possessió de la documentació intervinguda, 
durant els 10 dies que s'han concedit al conductor per efectuar les correccions i dirigir-se 
des del taller on ha realitzat la reparació a les dependències municipals, per realitzar el 
control que justifiqui la subsanació de les deficiències. 
Si el conductor es nega o s'oposa a realitzar el control de nivell sonor, se l'informarà que si 
persisteix en la seva negativa de col·laboració, li serà immobilitzat el vehicle a fi de realitzar 
la prova de nivell sonor, i si aquesta dóna resultat positiu: 
Li serà formulada denúncia definitiva. 
El vehicle serà traslladat al dipòsit municipal, mitjançant el servei de grua, d'on només podrà 
ser retirat utilitzant un vehicle grua, de remolc o de càrrega, per traslladar-lo a un taller de 
reparació. 
Disposarà de 10 dies per subsanar les deficiències i realitzar un nou control de nivell sonor. 
Si transcorren els terminis previstos per a la subsanació de les deficiències tècniques del 
vehicle sense justificar-les, seran realitzats els tràmits jurídico-administratius necessaris per 
a la localització i immobilització del vehicle. 
 
Art. 12 
 
Els dos primers dies de permanència del vehicle al dipòsit municipal no reportarà taxes.Si el 
vehicle no és retirat del Dipòsit municipal en el termini de 65 dies, serà considerat com 
residu sólid. (Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre gestió dels vehicles fora d’ús) 
 
Art. 13 
 
L'aplicació d'aquesta ordenança en el terme municipal de la Garriga no exclou l'aplicació 
d'altres disposicions legals vigents a nivell general per tot el territori, sobre aquesta matèria. 

La Garriga, 25 de setembre de 1991. 
 
Aprovació: 1 d'octubre de 1991 
Modificada el dia 9 de novembre de 1999 
 


