
ORDENANÇA MUNICIPAL DE RENOUS 
 
 
 
 
Article 1. Àmbit 
 1. La producció de renous procedents de vehicles de motor a la via pública o en 
qualsevol zona del terme urbà del municipi de Felanitx, i també l’emissió de música i so 
mitjançant aparells reproductors instal·lats en els vehicles, s'ajustarà a les normes que 
posteriorment s'assenyalen. 
 2. Quant a la contaminació acústica provinent dels vehicles de motor, s’aplicarà la 
present ordenança a qualsevol vehicle que en tengui, i comprendrà els automòbils, camions, 
autobusos, tractors, motocicletes, ciclomotors i tricicles, qualsevulla que sigui la seva 
cilindrada. S'exclouen de l'aplicació d'aquesta Ordenança la maquinària agrícola automotriu. 
 3. Quant a la contaminació provinent de la reproducció musical, s’aplica a tots els 
vehicles que comptin amb mecanismes de reproducció musical susceptibles de causar 
molèsties als veïns.  
 4. L'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança dins del terme municipal de Felanitx, no 
exclou l'aplicació de les disposicions actualment en vigor a nivell general per a tot el territori 
de l'Estat Espanyol i de la Comunitat Autònoma. 
 
Article 2. Normes 
 1. En tota circumstància i especialment durant la nit, els vehicles han de ser conduïts 
de manera silenciosa, i els conductors limitaran al mínim els renous produïts per 
l'acceleració, la utilització del fre, el tancament de portes i carrosseries, i la reproducció de 
música i so.  
 
Llevat d'una autorització especial de la Batlia, queda prohibida la utilització d'altaveus amb 
fins publicitaris en els vehicles. 
 
 2. Dins dels límits del nucli urbà, queda prohibit mitjançant la senyalització 
reglamentària que figura en els accessos de la Ciutat, la utilització d'aparells acústics, llevat 
dels casos de perill imminent d'atropellament o col·lisió. En aquests supòsits, la senyalització 
haurà de ser breu. 
 
 3. Queden autoritzats per a la utilització d'aparells acústics especials, únicament de 
manera ponderada i només si circulen en prestació d'un servei urgent: 
 a) Els cotxes del servei d'extinció d'incendis. 
 b) Els cotxes de policia. 
 c) Els cotxes d'assistència sanitària. 
 d) Els vehicles autoritzats per la Batlia. 
 
 4.  

a) Els automòbils, motocicletes i ciclomotors, hauran d'estar provists de 
silenciadors eficaços, degudament autoritzats per la Delegació d'Indústria, i que 
podran ser controlats a les vies públiques per la Policia Local. 
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b) Queda prohibida la circulació de vehicles quan l'expulsió de gas pels motors, 
surti per un silenciador incomplet, inadequat o deteriorat, o per uns tubs 
ressonadors, i el de motors de combustió interna que no disposin d'un 
dispositiu que eviti la projecció a l'exterior del combustible no cremat o que 
llencin fum, dificultant la visibilitat dels conductors d'altres vehicles, o que 
resulti molest o nociu per a la salut. 

5. Queda prohibit circular per l’interior dels nuclis urbans amb els vidres de les 
finestres dels vehicles abaixades i emetent música i so en intensitats superiors a les 
permeses per la normativa.  

 
Tot el que no està previst en aquesta Ordenança, s'ajustarà a les disposicions de la delegació 
vigent sobre medi ambient, i en particular, el que preveu el Decret 20/1987, de 26 de març, 
per a la protecció del medi ambient contra la contaminació per emissió de renous i 
vibracions, del Govern Balear. 
 
La regulació continguda a la present Ordenança té caràcter supletori d'allò que disposa el 
Codi de Circulació, i les seves normes podran ser desenvolupades o ampliades per mitjà de 
Bans dictats per la Batlia. 
 
Els límits màxims de nivell sonor permesos són els assenyalats al Decret 20/1987.  
 
Article 3. Vigilància 
 1. Els agents de la Policia Local, proveïts d'aparells mesuradors de renous, 
formularan denúncies, sempre que el nivell de renous emesos pel vehicle, ultrapassi els 
límits abans esmentats. 
 
Així mateix, els esmentats agents, sense necessitat d'utilitzar l'aparell mesurador, podran 
formular denúncies quant es tracti de vehicles que circulin amb l'anomenat escapament 
lliure, o bé, quan el seu nivell de renous notòriament ultrapassi els límits establerts. 
 
 2. El mesuratge dels renous s'efectuarà amb l'aparell adequat, situat a una distància de 
10 metres del tub d'escapament i amb el detector orientat cap a la sortida del referit tub 
d'escapament, i a la mateixa altura del tub de sortida de gasos. En el cas de la contaminació 
per música i so, el mesuratge es farà d’acord amb el procediment establert al Decret 20/1987.  
 
 3. El propietari o usuari del vehicle haurà de facilitar a l'autoritat la realització de la 
comprovació pertinent. 
 
Article 4. Infraccions I sancions 
 1. Tots els vehicles que assoleixin quotes superiors a les permeses, seran conduïts al 
dipòsit municipal, d'on no se'n autoritzarà la sortida si el propietari o usuari no formula una 
declaració jurada, d'acord amb el model oficial, d'acomodar el referit vehicle a les 
prescripcions establertes en les disposicions abans esmentades, en el termini de cinc dies. 
 2. La facultat delegada per sancionar la infracció dels preceptes relatius a les normes 
de circulació contingudes en aquesta Ordenança, de conformitat amb l'establert a l'article 
277-II del Codi de Circulació i altres disposicions complementàries, correspon a la Batlia, 

 2



amb l'excepció de les infraccions en què la sanció sigui competència de les autoritats 
governatives o militars. 
 3.  

a) Les infraccions a les normes de circulació hauran de ser denunciades 
obligatòriament, segons l'art. 280 del Codi de Circulació, pels agents de la Policia 
Local i, voluntàriament, per qualsevol persona. 

b) La tramitació de les denúncies s'ajustarà a les normes establertes en els articles 281 i 
282 del Codi de Circulació. 

c) Si l'infractor dóna conformitat i renuncia a la formulació de recurs, podrà fer efectiu a 
l'Agent, a l'acte, la sanció imposada, en moneda de curs legal, i aquest lliurarà amb la 
seva signatura i identificació al denunciat amb el butlletí de denúncia, el rebut 
corresponent a la quantitat rebuda. 

d) Si l'infractor fos una persona que no acredita la seva residència habitual dins el 
territori espanyol, l'agent municipal fixarà la quantia de la multa provisionalment, i el 
seu import es pagarà, a l'acte, en concepte de dipòsit i en moneda de curs legal a 
Espanya, el denunciant lliurarà el rebut amb la seva signatura i identificació. En 
aquest cas, el denunciat podrà, no obstant el dipòsit constituït, exigir la tramitació de 
la denúncia. 

 4. Es consideraran infraccions administratives, les accions o omissions que 
contravinguin les disposicions d'aquesta Ordenança. 
 
Les infraccions són classificades com a lleus, greus, i molt greus. 
 
Constitueix falta lleu: 
 a) Superar els límits admesos. 
 b) Qualsevol altre infracció a les normes d'aquesta Ordenança no qualificada 
expressament com a falta greu o molt greu. 
 
Constitueix falta greu: 
 a) Superar en més de 5 db (A) els valors admesos. 
 b) La vulneració expressa dels requeriments municipals per a la correcció de les 
deficiències observades. 
 c) La circulació de vehicles a motor amb lliure escapament o amb silenciadors 
ineficaços, incomplets, inadequats o deteriorats. 
 d) La no presentació dels vehicles a les inspeccions. 
 e) La negativa o obstrucció a la tasca inspectora. 
 f) La reincidència en faltes lleus en un termini de dotze mesos. 
 
Constitueix falta molt greu: 
 a) Superar en més de 15 db (A) els valors límits admesos. 
 b) La reincidència en faltes greus en un termini de dotze mesos. 
5. Les infraccions als preceptes de la present Ordenança se sancionaran de la següent 
manera: 
 a) Infraccions lleus, multa des de 30 a 150 €.  
 b) Infraccions greus, amb multa des de 151 a 300 €.  
 c) Infraccions molt greus, amb multa des de 301 a 600 €. 
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Disposició final 
 
La present Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí 
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
Felanitx, 21 de setembre de 2005 
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