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La nostra directriu o Principi bàsic: 
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Legislació sectorial 

 

Legislació d’intervenció 

 

 
Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica 

+Decret 176/2009 
+RD 1367/2007 (legislació estatal supletòria, art. 149.3 CE) 

 
Ordenances sobre soroll i vibracions 

+normatives urbanístiques 
 
 

 
Llei 11/2009, de regulació administrativa dels espectacles públics i 

les activitats recreatives 
+Decret 112/2010 

 
Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats 

(reformada per la Llei 9/2011) 
 

Ordenances sobre activitats 
+normatives urbanístiques 
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Legislació sectorial 

 

Legislació d’intervenció 

 

 
De nova implementació en l’ordenament jurídic a nivell legal i 

reglamentari 
 

Normatives municipals: es poden mantenir mentre no 
contravinguin la legislació bàsica (fins el 17/11/2011, Disp. 

Transitòria primera D. 176/2009) i/o siguin més restrictives (Disp. 
Transitòria segona Llei 16/2002 només per activitats i 

comportaments ciutadans) 
 

Es deroga la Llei 10/1990, sobre policia de l’espectacle, les 
activitats recreatives i els establiments públics 

 
Deroga la LIIA Llei 3/1998, d’Intervenció Integral de l’Administració 

Ambiental 
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Legislació sectorial 

 

Legislació d’intervenció 

 

 
En paral·lel, els titulars de focus sonors disposen de més 

drets/obligacions, és a dir, de major regulació jurídica (=segurertat 
jurídica), a l’igual que els perjudicats pel soroll, situació paritària 
que no té en compte la DESIGUALTAT de partença: agressor-

agredit 
 

 
Constitueix un pas més endavant la lliberalització ambiental 
d’activitats, almenys en el seu esperit (ara ja més clar en les 

normes Òmnibus: declaració responsable, comunicació prèvia, etc. 
 

 
Creació entitats “EPCA” com a entitats (públiques i privades) 
acreditades per a inspecció/avaluació de focus sonors, sense 

excloure les competències municipals de comprovació 
 

 
Delegació competencial en l’estudi i la prevenció dels vectors 

ambientals en entitats/empreses degudament acreditades, sense 
excloure les competències municipals d’inspecció i sanció 
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Legislació d’intervenció (Llei 11/2009) 

 

 
Article 8 
Drets de les persones interessades 
5. Les persones interessades que denunciïn molèsties que afectin la convivència i el 
descans dels veïns provocades pels establiments o els espais oberts al públic tenen dret 
que l’Administració efectuï proves, amb els mitjans tècnics pertinents, a fi d’acreditar 
l’existència efectiva de les molèsties denunciades, i que les autoritats competents actuïn 
d’acord amb els resultats obtinguts, per tal d’impedir-les. 
6. Si les denúncies a què fa referència l’apartat 5 són relatives a molèsties per soroll a 
l’interior del domicili, els denunciants han de permetre que els inspectors i els tècnics de 
l’Administració accedeixin al domicili en el cas que sigui necessari per a obrir l’expedient. En 
el cas que no se’ls permeti l’accés, s’han d’arxivar les actuacions. 

  
 

Obligació dels afectats de permetre l’entrada a llur domicili personal al personal (“inspectors i 
tècnics”) de l’Administració per a comprovar els fets a efectes d’  

A) “obrir un expedient” i  
B) per “fi d’acreditar l’existència efectiva de les molèsties denunciades” (≠ PRENDRE EL PÈL ) 

 
 

En cas de negativa (no fonamentada): arxiu de les actuacions, art. 8è Llei 11/2009, i art. 
47.1 OMA BCN (negativa “reiterada” més de 3 vegades en 3 mesos) 
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L’entrada judicial només es pot donar en cas que hi hagi obert un expedient, i molt de 
compte en fer creure al ciutadà que el tècnic en sonometria ho és per encàrrec de 

l’Administració 
 

 

 

 

Legislació sectorial sobre veïnatge 

 

 
Matèria expressament exclosa de l’àmbit de la Ley 37/2003, del 

Ruido, atès que queda compresa dins les normes consuetudinàries 
de fa “segles” sobre la tolerància veïnal i els usos del lloc (art. 2n i 

Exposició de Motius) 
 

 
Sí incloses en l’àmbit del Dret català: art. 3r i Annex 3 i 4 

(“comportaments”) Llei 16/2002, i art. 3r i 45.3 Decret 176/2009 
(determinació nivells soroll veïnat per medicions) 

 
Ordenances respectives municipals: prohibicions de deixar sols 
animals domèstics o ús electrodomèstics o la bona convivència, 

etc. 
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MOLTES GRÀCIES PER L’ATENCIÓ! 


