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TEMA MESURES SONOMÉTRIQUES DEL CONTROL INICIAL  

normativa de referéncia: 	 ORDENANCA DE MEDI AMBIENT URBE, DE BARCELONA 

   

El motiu del present informe és aclarir aspectes de l'aplicació de les prescripcions de l'article 
46-5 de 1'Ordenan9a de Medi Ambient de Barcelona, referent als requeriments técnics de les 
activitats en quant a les mesures sonométriques a realitzar en els controls inicials. Es per aixó 
que reproduim integrament l'informe emés per Arantzazu Millas, Cap del departament de 
control i reducció de la contaminació acústica: 

"El 19 de maig de 2011, entró en vigor l'Ordenan9a de Medi Ambient de Barcelona, que té per 
objecte la protecció del medi ambient al terme municipal de Barcelona. En concret, el Títol 4 
Contaminació Acústica, estableix les normes adre9ades a garantir la prevenció i vigiláncia i, en 
el seu cas, la correcció i reducció de la contaminació acústica produida pel soroll i les 
vibracions, per evitar i reduir els danys i efectes nocius que se'n puguin derivar per a la salut 
humana, els béns, els espais comunitaris o el medi ambient, assegurar la deguda protecció a la 
població i al medi urbá, així com fixar criteris de bona qualitat acústica a la ciutat. 

En l'article 46-5 apartat 6 del Títol 4, es concreten els requeriments técnics per les activitats 
dins del trámit del control inicial i/o els controls periódics. Concretament en l'apartat d), 
s'especifica que les mesures de comprovació per garantir el compliment deis valors límit 
d'immissió establerts en l'Annex 11.7, s'hauran de realitzar des deis edificis amb dependéncies 
sensibles al soroll més afectats, sempre que sigui possible. 

En els casos que s'haEin de realitzar mesures d'immissió en ambient exterior i quan no 
sigui possible l'accés als edificis amb dependéncies sensibles al soroll més afectats, aquestes 
mesures es podran substituir per mesures realitzades en el límit de la propietat de 1' activitat i 
únicament es podran considerar favorables si es dóna algun deis següents casos: 

a) Es compleixen els valors límit d' immissió en ambient exterior, mesurant i avaluant segons 
el que s' estableix Annex 11.7 peró ubicant el punt/s de mesura/es en el límit de la 
propietat de l'activitat objecte d'estudi. 

b) Es compleixen: 
• Els objectius de qualitat en el límit de la propietat (Annex 11.3) 
• No es detecten correccions de nivell. 
• Els receptors sensibles més afectats estan a una distáncia suficient per tal de 

garantir el compliment deis valors límit d'immissió segons l'Annex 11.7. (Caldrá 
una justificació técnica que posi de manifest que la distáncia entre el límit de la 
propietat fins els receptors més afectats, es suficient per atenuar el soroll fins donar 
compliment als valors límit d' immissió.). 
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Director d'Actuació Ur anística 

A l'hora d'avaluar el compliment dels objectius de qualitat en ambient exterior caldrá seguir el 
següent procediment: 

• Situació de l'activitat i descripció del seu entorn. 

• Identificació de les diferents zones de sensibilitat acústica que envolten l'activitat. 

• Ubicació de totes les fonts sonores que disposa l'activitat. 

• Régim de funcionament de les diferents fonts sonores: 
■ Verificar quins períodes seran els més desfavorables i representatius tant pel que 

fa a l'activitat com el seu entorn. 

• Les mesures sonométriques es realitzaran seguin el següent protocol: 
1. 	Establiment dels punts de mesura: 

• Els punts de mesura s'establiran en el límit de la propietat de l'activitat. 
• Per fonts sonores ubicades en la coberta de l'edifici on está situada 

l'activitat, els punts de mesura s'establiran en el perímetre de la coberta. 
• El nombre de punts de mesura dependrá de la ubicació de les fonts a avaluar 

i de les diferents zones de sensibilitat acústica de l'entorn. 

2. 	Realització de la mesura: 
• Realització d'una mesura de 3 min com a mínim amb les fonts sonores en 

funcionament i una mesura de 3 min com a mínim amb les fonts sonores 
aturades. 

3. 	Avaluació de la mesura: 
• No es realitzará correcció per soroll de fons. 
• El valor mesurat es comparará directament amb el valor límit d' immissió 

que correspongui a l'objectiu de qualitat de la zona que s'estigui avaluant. 
• Els valors límit d'immissió en ambient exterior corresponents als objectius 

de qualitat estan especificats en l'Annex 11.3. 
• En cas que el soroll ambiental produTt per l'entorn sigui superior a l'objectiu 

de qualitat, aquest soroll ambiental será el límit máxim permés" 

Cap del Departament 
de Llicéncie 'Activitats 

Miguel García Sanj u n 
	

Cristina Polo Sangüesa 

Nota: L'original d'aquesta Circular resta, degudament signat, als nostres arxius. 
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