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Control de sonometria

La Policia Local du a terme controls de sonometria en un total de
71 ciclomotors i motocicletes

Dilluns 19 de juliol de 2010

Un total de 8 ciclomotors van superar el límit de soroll permès en la campanya de
control de sonometria que la Policia Local va realitzar entre l’11 de juny i el 8 de
juliol. El cos va dur a terme durant aquest període un total de 24 controls que es van
efectuar en els torns de matí i tarda, fet que va possibilitar que es fessin proves a un
total de 71 vehicles.

La normativa estableix un màxim de 92 decibels pels ciclomotors, 94 decibels per a
les motos de fins a 175 cc, i 96 decibels per a les motos de cilindrades superiors.
Segons indica l’ordenança municipal de qualitat sonora, els infractors disposen d’un
termini de 15 dies a partir de la denúncia inicial perquè presentin a revisió els seus
vehicles.

Dels 8 vehicles denunciats per donar positiu en la prova de sonometria, finalment
s’ha obert expedient sancionador a 2 ciclomotors, els quals no han superat la segona
inspecció realitzada. Un altre vehicle denunciat es troba dins el termini per superar
la revisió mentre que la resta de vehicles han superat la prova dins el període
establert, fet que els ha permès finalitzar el procés sancionador i deixa sense efecte
la denúncia.

En el marc de la mateixa campanya, la Policia també va interposar dues denúncies
per manca d’assegurança del ciclomotor. D’aquests dos vehicles, un va quedar
immobilitzat i l’altre va ingressar en el dipòsit municipal.
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