ORDENANÇA REGULADORA DE LES SANCIONS PER
L’EXERCICI D'ACTIVITATS MUSICALS
COMPLEMENTÀRIES
Article 1. Objecte
L'objecte de la present ordenança és dictar normes reguladores de les sancions que es poden
imposar sobre activitats recreatives musicals complementàries per qualsevol establiment o
entitat la finalitat principal dels qual no sigui organitzar aquestes activitats. Tot plegat dins
l’àmbit de competències establert en el Decret 20/1987, de protecció del medi ambient
contra la contaminació per emissió de sons i vibracions
Article 2. Fonaments de dret
La present Ordenança justifica la seva aprovació en base a la següent normativa:
- Reglament General de Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives.
- Decret 18/1996, de 8 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'Activitats
Classificades.
- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.
- Decret 20/1987, per a la Protecció del Medi Ambient contra la contaminació per
emissió de sons i vibracions, de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.
Article 3. Règim disciplinari
* Falta lleu. Es considera falta lleu la superació en menys de 9 dB(A) els nivells màxims
admissibles.
* Falta greu. Es consideren faltes greus:
- Superar entre 10 i 18 dB(A) els nivells màxims admissibles.
- No comptar amb la preceptiva llicència o autorització municipal per a l'exercici de
l'activitat musical complementària.
- Realitzar modificacions respecte a la llicència o autorització municipal concedida.
- Posar en funcionament aparells o instal⋅lacions precintades.
- La reincidència en faltes lleus.
* Falta molt greu. Es consideren faltes molt greus:
- Superar en més de 18 dB(A) els nivells màxims admissibles.
- La reincidència en faltes greus.
Article 4. Sancions
En base al que s'estableix a l'art. 19 del Decret 20/1987, de protecció del medi ambient contra
la contaminació per emissió de sons i vibracions, les sancions a imposar pel Batle davant la
comissió d'alguna infracció, seran les següents:
a) Per infracció lleu: multa de 60 a 150 €.
b) Per infracció greu: multa de 151 a 300 €.
c) Per infracció molt greu: multa de 301 a 600 €.
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Aquestes sancions, corresponents a cada tipus d'infracció, es graduaran tenint en compte la
transcendència per a la tranquil⋅litat i la seguretat dels veïnats, l'afectació a la salut de les
persones, la intencionalitat, la reiteració i altres circumstàncies concurrents.
A més de la sanció econòmica, per la Batlia es podrà procedir de conformitat amb el
procediment establert en la legislació sectorial que li resulti d'aplicació, a la suspensió o
revocació de la llicència o autorització municipal i al cessament de l'activitat.
Article 5. Entrada en vigor
La present ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació íntegra en el BOCAIB.

Felanitx, 7 de juny de 2004
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