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TEMA INSTAL•LACIÓ DE TERRASSES COMPLEMENTÁRIES 
D'ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ EN PATIS INTERIORS D'ILLA 

normativa de referencia: 
	

ORDENANCA GENERAL DE MEDI AMBIENT 

altra normativa vinculada: 
	 MODIFICACIÓ ORDENAKA GENERAL DE MEDI AMBIENT (BOP 28 d'abril de 2014) 

El motiu de la present Circular és el d'aclarir els criteris que fan possible la sol-licitud d'un espai de 
terrassa, complementária d'un local de restauració o similar, en espais d'interior d'illa. 

Aquest criteris van proposats pel Departament de Control i Reducció de la contaminació acústica i van 

ser aprovats a la sessió de Ponéncia de 13 de desembre de 2013, acta que es va aprovar a la sessió de 3 

de gener de 2014. 

Des de l'any 1999, els patis interiors d'illa disposen d'una protecció acústica especial, regulada per 

normativa. 

L'Ordenanw del Medi Ambient de 2011 estableix un valor límit d'immissió en període diürn i vespre de 

55 dB (A) i en període nocturn de 45 dB (A). Així mateix, l'Ordenanla estableix que en el cas que el nivell 

de soroll residual sigui inferior a 50 dB (A), en període diürn o de vespre i/o 40 dB (A) en període 

nocturn, el nivell d'immissió mesurat cense aplicar correccions de nivell K no podrá incrementar en més 

de 5 dB(A) el soroll residual. 

Alhora de demanar autorització per instal•lar una terrassa en un pati interior d'illa, caldrá aportar un 

estudi d'impacte acústic, el qual ha de complir amb els següents punts: 

- Caracterització de les fonts i ubicació exacta de cada una d'elles sobre un plánol. 

- Descripció de les condicions de l'entorn i ubicació de tots els receptors sensibles. 

- Justificació del compliment deis límits d'immissió exterior segons l'Annex 11.7 de l'Ordenanla de 

Medi Ambient. Apuesta justificació pot ser teórica (tenint en compte totes les reflexions) o be 

mitjanlant simulació. 

En cas que no es doni compliment als límits d'immissió caldrá especificar quines mesures correctores 

s'aplicaran, aportant: 

- Descripció de les mesures correctores a aplicar. 
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En cas de requerir instal•lar algun tipus de material aillant o absorbent, aportar l'assaig del conjunt 

de materials utilitzats. 

- Aportar plánol amb la ubicació exacta de taules i cadires. 

- Estimació deis nivells sonors en receptors en els horaris de funcionament de l'activitat. 

Instal•lació d'un micrófon de control per garantir l'emissió (opcional). 

- Limitació horária. 

La Directora d'Actuació Urbanística La Cap del Departament 

de Llicénc" s d'Activitats 

Montserrat Mendoza ilaseca 	 Cristina olo Sangüesa 

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