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AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ.
Anunci: aprovació definitiva ordenança reguladora de l’ús d’aparells simuladors d’arma de
foc “petadores”.
El Ple de l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà, en sessió ordinària celebrada el 31 de maig de
2021 va acordar aprovar definitivament l’ordenança reguladora de l’ús d’aparells simuladors
d’arma de foc “petadores”.
El text de l’ordenança així com el corresponent expedient, es van exposar al públic i havent-se
resolt les al.legacions, es dóna per aprovada definitivament tal i com expressava l’acord
d’aprovació inicial i es procedeix a la publicació íntegre del seu text en base els articles 4,
22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS D’APARELLS SIMULADORS D’ARMA DE FOC
“PETADORES”.
Article 1.- Objecte
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Aquesta ordenança s’estableix per tal de regular la instal·lació dels aparells simuladors de
detonacions d’arma de foc anomenats «petadores», en el terme municipal de Bellcaire
d’Empordà.
Article 2.- Regulació.
Aquesta ordenança s’aplicarà a l’empara de les següent normes:
 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipali de règim local de Catalunya
 Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica
 Llei estatal 37/2003, de 17 de novembre, del soroll.
 La resta de normes aplicables per raó de la matèria, el territori i la vigència de
lesmateixes.
Esdevé una ordenança complementària a la de convivència ciutadana.
Article 3.- Definicions.
Als efectes d’aquesta ordenança s’estableixen les següents definicions:
a) Emissió i immissió: la contaminació produïda pel soroll que produeix l’artefacte
simulador de detonacions es denomina “emissió” a la sortida dels focus i “immissió”
al lloc dels seus efectes o centres receptors.
b) Immissió en l’ambient exterior: s’entén per immissió en l’ambient exterior la
contaminació produïda pel soroll i les vibracions provinents d’un o diversos focus
emissors situats en el medi exterior del centre receptor.
c) Zona de sensibilitat acústica: Es considera zona de sensibilitat acústica, aquella del
territori que presenta una afectació acusada per l’emissió dels sorolls produïts pels
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simuladors de detonacions.
d) Zona de protecció: La zona de protecció de les emissions produïdes pels simuladors
de detonacions, dins la qual no es podrà produir contaminació acústica.
e) Contaminació acústica: presència de sorolls i/o vibracions en l’ambient, sigui quin
sigui l’emissor acústic d’origen, el qual impliqui molèstia, risc o dany per les
persones, per al desenvolupament de les seves activitats o béns, pel seu descans,
pels seus béns o que causin efectes significatius al medi ambient.
f) Simulador de detonacions: aparell o artefacte que simula detonació d’arma de foc i
quepot generar contaminació acústica.
g) Petadora: simulador de detonacions.
h) Índex d’emissió: valor que quantifica el soroll.
Per la resta de definicions s’estarà a la definició prevista a les Lleis aplicables i vigents en
cadamoment.
Article 4.- Règim de control
1.- Per a poder instal·lar petadores caldrà sol·licitar-ho a l’Ajuntament qui, si s’escau,
n’atorgarà l’oportuna autorització administrativa.
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2.- La sol·licitud caldrà fer-la amb almenys 15 DIES NATURALS d’antelació a la data en què es
pretenguin instal·lar i s’aportarà la justificació d’emissió de soroll pertinent
3.- L’Ajuntament procedirà a habilitar un registre d’artefactes simuladors de detonacions, en
el que hi tindran l’obligació de constar-hi tots els artefactes d’aquestes característiques que hi
hagiinstal·lades en el terme municipal.
4.- A la fitxa tècnica de l’aparell, caldrà que hi hagi: la descripció de l’aparell i els nivells
acústics. A més, s’haurà d’ajuntar la ubicació de l’aparell escollint una d’aquestes 2
opcions: sistema de coordenades geogràfiques o mitjançant la situació exacte per
referència cadastral,
Article 5.- Acció pública
Per a l’exigència del compliment de les determinacions d’aquesta Ordenança davant
l’Administració municipal estan especialment legitimats tots els veïns i residents en el
municipi.
Article 6.- Atribucions de l’Ajuntament.
Correspon a l’ajuntament amb la col·laboració i actuació de les forces i cossos de seguretat
(Mossos d’Esquadra) exercir el control del compliment d’aquesta Ordenança, exigir
l’adopció de mesures correctores necessàries, assenyalar limitacions, realitzar totes aquelles
inspeccions que siguin necessàries i aplicar les sancions corresponents en cas
d’incompliment.
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Article 7.- Zona de protecció.
S’estableix a tots els efectes que la zona de protecció en el qual no es permet la instal·lació
d’aparells simuladors d’armes de foc serà de 1000 metres de radi del límit de qualsevol
habitatge del nucli urbà i de 700 metres de masies, cases i habitatges rurals. És considerarà
efectes de la norma, com a zona de protecció acústica especial.
Article 8.- Horari de funcionament.
1.- L’horari de funcionament de les petadores haurà de respectar aquestes hores:
- No podran funcionar abans de les 07.00h
- No podran finalitzar més enllà de les 22.00h.
2.- Els sorolls tindran un interval de:
- Un mínim de 30 segons les dues primeres hores del matí i en les 2 hores del final de
dia.
- La resta hores l’interval mínim serà d’un minut.
3.- La no observança del que es fixa comportarà la incoació d’un expedient sancionador.
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Article 9.- Orientació dels aparells.
Els aparells s’hauran d’orientar en sentit contrari al nucli urbà i a qualsevol altre habitatge
que es pugui trobar en nucli rústic, amb la finalitat de que s’eviti el màxim possible les
immissions ahabitatges i no es destorbi.
Article 10.- Potestat sancionadora.
En tot allò relatiu a la potestat sancionadora, s’estarà al procediment sancionador aprovat
per la Generalitat i aplicable als ens locals, en concret, el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat.
Article 11.- Règim sancionador.
L’incompliment del que estableix aquesta ordenança o de la normativa de soroll aplicable, hi
haurà, si s’escau, la col·laboració i participació dels cossos i forces de seguretat pública
(Mossos d’Esquadra) respecte a informes i atestats, poden donar lloc a un expedient
sancionador i comportarà, si un cop realitzat el procediment, si fos el cas, la imposició d’una
sanció.
Article 12.- Infraccions.
Les infraccions que es contemplen per aquesta ordenança són les següents, les quals es
classifiquen en lleus, greus o molt greus.
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1. infringir l’horari, ja sigui a l‘inici o al final de l’horari o a ambdós:
a. serà lleu si s’infringeix fins a 15 minuts.
b. serà greu si s’infringeix fins a 30 minuts.
c. serà molt greu si s`infringeix més de 30 minuts.
2. No orientar adequadament els aparells de conformitat amb l’art 9 de la present
ordenança, serà considerat:
a. Serà lleu si s’infringeix 1 vegada.
b. Serà greu si s’infringeix 2 a 4 vegades
c. Serà molt greu si s’infringeix 5 o més vegades
3. No respectar els intervals de l’art. 8 serà considerat falta molt greu.
4. Reiteració de les infraccions anteriors:
a. Serà greu la reiteració de dues o tres infraccions lleus en el termini de
quatredies naturals.
b. Serà molt greu la reiteració de quatre o més infraccions lleus en el termini
dequatre dies naturals.
c. Serà molt greu la reiteració de dues o tres infraccions greus en el termini
de quatre dies naturals.
Article 13.- Sancions.
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L’import de les sancions en base al que exposa l’art. 141 de la Llei de bases de règim local
seran.
-

Per les infraccions lleus: de 150 a 400 euros.
Per les infraccions greus: de 450 a 1.200 euros.
Per les infraccions molt greus: de 1.500 € a 3.000 euros.

Article 14.- Graduació de les sancions.
De conformitat amb els criteris de graduació previstos a la legislació de règim local.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament: adreça
https://bellcaire.cat

Bellcaire d’Empordà, en data de signatura electrònica.
L’Alcaldessa-Presidenta
Cecília Barnosell i Sabrià

