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DECRET NÚM. 472 
 
Identificació de l’expedient  :  
 
Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE MEDI AMBIENT 
Expedient:  2013/219 48 GENSVM  
Contingut: CANVI HORARI MUSICA DE LES GUINGUETES TEMPORADA 
2013-2016 
 
 
Vist l’anunci al BOPB de data 4 de març de 2013 en el qual es publiquen el 
plecs de clàusules administratives i tècniques per a l’adjudicació de les 
instal.lacions i explotacions comercials de serveis de temporada i opcionalment, 
la zona de gandules a la platja per la temporada 2013-2016 on textualment 
s’especifica: 

“4.- MÚSICA I ACTUACIONS EN DIRECTE  

4.1.- MÚSICA I ACTUACIONS MUSICALS EN DIRECTE 

No es permetrà ni música en directe ni cap mena d’actuació musical en directe després 
de les 23.00 hores. 

Les guinguetes que utilitzin música ambiental hauran de disposar d’un limitador de 
volum d’acord amb el Plec de Clàusules Tècniques. 

L’activitat musical haurà de cessar a les 23.00h tots els dies de la setmana. 

4.2.- ACTUACIONS EN DIRECTE SENSE MÚSICA 

Per a les actuacions en directe sense música: 

En tot cas caldrà que es respecti el nivell sonor establert en aquestes bases. 

 

7.- EQUIPS DE MÚSICA I DE LLUM  

Els equips de música s’ajustaran als usos de les guinguetes, admetent-se només música 
ambiental. En qualsevol cas, els aparells de música funcionarà a nivell sonors que no impliquin 
molèsties per als veïns de les proximitats de les instal·lacions i dins els nivells sonors establerts 
per la normativa vigent en la matèria. Com a mesura preventiva tots els altaveus s’orientaran 
cap al mar. 

Segons el que estableix l’Ordenança número 73 reguladora del soroll i les vibracions, 
concretament l’annex 1, la zona del Passeig Marquès Casa Riera, està considerada com una 
zona de sensibilitat acústica moderada (B) i específicament com una zona B1 “Coexistència de 
sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents”, amb els següents 
límits d’immissió en dB(A): 

• Ld (Límits en període de dia) de 7h a 21h:  65dB 

• Le (Límits en període de vespre) de 21h -23h: 65dB 



 

 

• Ln (Límits en període de nit) de 23h – 7h: 55dB 

En cas de modificació de la normativa respecte el soroll, s’aplicarà la vigent. 

Serà obligatori que cada guingueta disposi d’un limitador acústic homologat i precintable. Els 
costos de la compra, instal·lació, manteniment i qualsevol altre derivat dels limitadors aniran a 
càrrec de l’adjudicatari. 

Aquets limitadors han de complir els següents requeriments tècnics: 

 

- Permetre programar els límits d’emissió de l’activitat, i la immissió a l’habitatge més 
exposat o a l’exterior de l’activitat per als diferents períodes horaris. 
 

- Disposar d’un micròfon extern que reculli el nivell sonor dins del local. Aquest 
dispositiu estarà degudament calibrat amb l’equip electrònic per detectar possibles 
manipulacions i se n’ha de poder verificar el seu funcionament correcte amb un 
sistema de calibració. 

 

- Permetre programar horaris d’emissió musical diferents per a cada dia de la 
setmana (hora d’inici i hora d’acabament) i, introduir horaris extraordinaris per a 
festivitats determinades (Sant Joan....etc). 

 

- Accedir a la programació d’aquests paràmetres ha d’estar restringit als tècnics 
municipals autoritzats, mitjançant sistemes de protecció mecànics o electrònics. 

- Guardar,per part de l’equip, un historial on aparegui el dia i l’hora quan es van 
realitzar les últimes programacions en format (any, mes, dia , hora). 

 

- Emmagatzemar, mitjançat suport físic estable, els nivells sonors(nivell de pressió 
sonora continu equivalent amb ponderació freqüencial A) i de les possibles 
manipulacions esdevingudes amb una periodicitat programable entre 5 i 15 minuts. 
L’equip limitador ha de permetre emmagatzemar aquesta informació durant un 
temps de, com a mínim, un mes. 

 

- Disposar d’un sistema de verificació que permeti detectar possibles manipulacions 
tant de l’equip musical com de l’equip de limitació, i si aquestes es realitzessin 
quedarien emmagatzemades en una memòria interna de l’equip.  

 

- Poder detectar altres fonts que puguin funcionar de manera paral·lela a/als l’equip/s 
limitat/s. 

 

- Disposar de sistema de precintat de les connexions i del micròfon. 
 



 

 

- Disposar d’un sistema que impedeixi la reproducció musical i/o audiovisual en el 
cas que l’equip limitador es desconnecti de la xarxa elèctrica i/o del sensor. 

 

- Sistema d’accés a l’emmagatzematge dels registres en format informàtic per part 
dels servis tècnics municipals o d’empreses degudament acreditades per 
l’Ajuntament. 

 

- Disposar d’un sistema telemàtic per a la visualització de les dades en temps real. 

 

A fi de garantir les condicions anteriors, el titular del limitador s’exigirà al fabricant o importador 
dels aparells, que els mateixos hagin estat homologats respecte a la norma que els sigui 
d’aplicació, per la qual cosa, hauran de disposar del certificat corresponent on s’indiqui el tipus 
de producte, marca comercial, model, fabricant, nora de referència base para la seva 
homologació. El tècnic o empresa instal·ladora del sistema de limitació expedirà un certificat 
sobre l’homologació de l’aparell. 

 

A tal efecte, l’Ajuntament podrà realitzar mesures del soroll emès per les instal·lacions, del 
soroll que reben els habitatges del voltant i, precintar els equips i/o incoar expedient disciplinari 
si s’incompleix l’ordenança reguladora de soroll. 

 Així mateix, els equips de llum s’ajustaran als usos de la guingueta. Queden expressament 
prohibits els llums de descàrrega, els estroboscòpics, els flashes i tota lluminària que produeixi 
enlluernaments a l’entorn o a la carretera i els seus usuaris.” 

No es considera necessari que els limitadors acústics descrits disposin d’un 
sistema telemàtic per a la visualització de les dades en temps real, ja que 
sense aquest ja compleixen amb la finalitat que l’Ajuntament pretén, que és 
garantir el compliment de la normativa relativa als sorolls i la seva comprovació 
veraç. 

 

RESOLC: 

 
Primer.-   CONCEDIR als adjudicataris de les guinguetes el canvi horari de la 
música ambiental fins el tancament de la guingueta condicionat a la instal.lació 
de limitador acústic detallat a la part expositiva i dintre del límits permesos a 
l’ordenança número 73 reguladora del soroll i les vibracions.  

Segon-  NOTIFICAR la present resolució als adjudicataris de les guinguetes i 
PUBLICAR  la present modificació al BOPB i al perfil del contractant de 
l’Ajuntament. 
 
 



 

 

 
Sant Vicenç de Montalt, 4 de juliol de 2013 
 
L’Alcalde,      Davant meu, 
       El Secretari Interventor 
 

 


