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SOROLLS i VIBRACIONS

CAPÍTOL 1.
OBJECTIU, ÀMBIT LEGAL I DEFINICIONS.

ARTICLE 1.

1. L'objecte d'aquesta Ordenança serà:
a) Vetllar per la qualitat sonora del medi urbà.
b) Garantir la necessària qualitat d'aïllament acústic de les edificacions.
c) Regular els nivells sonors i les vibracions imputables a qualsevol causa.

2. Els termes usats en aquest títol s'entendran en el sentit que determina l'Annex IIIB.



ARTICLE 2.

Estaran sotmesos a allò que preceptua aquesta Ordenança tots els actes, establiments, activitats,
aparells, serveis, edificis i instal·lacions fixes i mòbils, que en el seu exercici, funcionament o
utilització puguin ser subjectes actius o passius de qualsevol dels efectes sonors que regula,
qualsevol que sigui el titular, promotor o responsable, tant si és una persona jurídica particular
com de l'Administració Pública i el lloc, públic o privat, obert o tancat en el que estigui situat.

CAPÍTOL 2.
CRITERIS DE PREVENCIÓ URBANA.

ARTICLE 3.

1. En els treballs de planejament urbà i d'organització de tot tipus d'activitats i serveis, amb
el fi de fer efectius els criteris expressats en l'article 1, haurà de contemplar-se la seva
incidència en quant a sorolls i vibracions, conjuntament amb els altres factors a
considerar, perquè les solucions i/o planificacions adoptades proporcionen el nivell més
elevat de qualitat de vida.

2. En particular, allò que disposa en el paràgraf anterior serà d'aplicació en els següents
casos, entre altres:
1. L'organització del tràfic en general.
2. Els transports col·lectius urbans.
3. La recollida d'escombraries.
4. Ubicació de centres docents (escoles bressol, col·legis), sanitaris (consultoris mèdics),

llocs de residència d'avis, ..., ja que poden produir en certs moments un augment
ostensible dels nivells de soroll aeri i d'impacte i que a més a més necessiten per
realitzar les seves finalitats, ubicar-se en un ambient silenciós.

5. L'aïllament acústic en la concessió de llicències d'obres.
6. Planificació i projecte de vies de circulació amb els seus elements d'aïllament i

Amortització acústica (distància a edificacions, arbrat, defenses acústiques per murs
aïllants - absorbents), especialment en vies elevades i semi - soterrades.

ARTICLE 4.

Els criteris en quan a nivells màxims de sorolls exteriors i vibracions que s'aplicaran en les
diverses zones del municipi seran aquells que es determinen en l'Annex I.

CAPÍTOL 3.
CRITERIS DE PREVENCIÓ ESPECÍFICA.



SECCIÓ 1.
CONDICIONS ACÚSTIQUES DELS EDIFICIS.

ARTICLE 5.

Tots els edificis la llicència de construcció dels quals sigui concedida amb posterioritat a la data
d'entrada en vigor d'aquesta Ordenança hauran de complir les condicions acústiques de
l'edificació que es determina en la Norma Bàsica d'Edificació - Condicions Acústiques del 1982
(NBE-CA-82), aprovada per Reial Decret - 1909/1981 de 24 de juliol (B.O.E. de 7 de setembre
de 1981), modificat per Reial Decret 2115/1982 de 12 d'agost (B.O.E. de 3 de setembre de 1982),
així com les modificacions que en el futur s'introdueixin i les altres normatives que s'estableixin
respecte a l'aïllament de l'edificació.

ARTICLE 6.

1. Els elements constructius horitzontals i verticals (incloses les portes i finestres) de
separació entre qualsevol instal·lació o activitat que pugui considerar-se com un "focus
de soroll" i tot altre recinte exterior contigu, hauran de garantir un aïllament acústic
mínim de 50 dB(A) durant l'horari diürn de funcionament dels focus i de 60 dB (A) si ha
de funcionar en hores nocturnes encara que sigui de forma limitada.

2. El conjunt d'elements constructius dels locals en els que estiguin situats els focus de
soroll, no contigus a altres edificacions, com són façanes i murs de patis de llums, hauran
d'assegurar una mitjana d'aïllament mínim al soroll aeri de 33 dB(A), durant l'horari de
funcionament del focus de soroll.

3. El subjecte passiu de l'obligació d'incrementar l'aïllament fins els mínims assenyalats, és
el titular del focus de soroll.

4. Els valors de l'aïllament es refereixen també als orificis i mecanismes necessaris per a la
ventilació dels locals emissors tant a l'hivern com a l'estiu.

5. El compliment de les disposicions d'aquest article no eximeix de l'obligació de no superar
els nivells de l'Annex I, Taula 1.

SECCIÓ 2.
SOROLLS DE VEHICLES.

ARTICLE 7.

Els propietaris o usuaris de vehicles de motor hauran d'acomodar els motors i / o escapaments
de gasos a les prescripcions establertes sobre la matèria en les disposicions de caracter general,
segons la taula que s'acompanya com a Annex II.

ARTICLE 8.



Els nivells de soroll dels vehicles seran mesurats aplicant el Reglament núm. 9 sobre
"Homologació dels vehicles respecte al soroll" amb les especificacions del mètode establert per
la Norma ISO 150 R-362.

ARTICLE 9.

Els conductors de vehicles a motor, excepte els que serveixen en vehicles de la Policia
Governativa o municipal, servei d'Extinció d'Incendis i Salvaments i altres vehicles destinats al
servei d'urgències, s'abstindran de fer ús dels seus dispositius acústics en tot el terme municipal
durant les 24 hores del dia, inclús en el supòsit de qualsevol dificultat o impossibilitat de trànsit
que es produeixi en la calçada de les vies públiques. Només serà justificable la utilització
instantània d'avisadors acústics en casos excepcionals de perill immediatament d'accident que
no puguin evitar-se per altres sistemes.

ARTICLE 10.

1. Està prohibit forçar les marxes dels vehicles de motor produint sorolls molestosos com
en cas d'acceleracions innecessàries, de forçar el motor en pendents o anar més d'una
persona en els ciclomotors.

2. També està prohibit utilitzar dispositius que puguin anular l'acció del silenciador o forçar
les marxes per excés de pes.

3. En tots els casos està prohibit donar voltes a les illes de cases molestant al veïnatge.

ARTICLE 11.

1. L'escapament dels gasos ha d'estar dotat d'un dispositiu silenciador de les explosions de
forma que en cap cas s'arribi a un nivell de sorolls superiors a aquell que s'estableix per
a cada una de les categories de vehicles; el dispositiu silenciador no podrà posar-se fora
de servei pel conductor.

2. Tant a les vies públiques urbanes com a les interurbanes es prohibeix la circulació de
vehicles de motor, amb l'anomenat "escapament lliure de gasos".

3. Es prohibeix també la circulació dels vehicles esmentats quan els gasos expulsats pels
motors, en lloc d'travessar un silenciador eficaç, siguin expulsats des del motor a través
d'un d'incomplet, inadequat o deteriorat, o bé a través de tubs ressonadors.

SECCIÓ 3.
COMPORTAMENT DELS CIUTADANS A LA VIA PÚBLICA I EN LA

CONVIVÈNCIA DIÀRIA.

ARTICLE 12.



1. La producció de sorolls a la via pública en les zones de pública concurrència (places, ...)
o en l'interior dels edificis, haurà de ser mantinguda dins dels límits que exigeix la
convivència ciutadana.

2. Els preceptes d'aquesta secció es refereixen a sorolls produïts per:
a) El to excessivament alt de la veu humana o l'activitat directa de les persones, ja siguin

a la via pública, en zones de pública concurrència (places, ...) o en el propi habitatge.
b) Sons, cants i crits d'animals domèstics.
c) Aparells o instruments musicals o acústics.
d) Aparells domèstics.

ARTICLE 13.

En relació amb els sorolls de l'apartat a) de l'article anterior, queda prohibit:
a) Cantar, cridar, vociferar a qualsevol hora del dia o de la nit a la via pública, en zones

de pública concurrència i en vehicles del servei públic.
b) Cantar o parlar en un to de veu excessivament alt en l'interior dels domicilis

particulars, bars, terrasses, et i a les escales i pati dels habitatges, des de les 10 hores
de la nit fins a les 8 hores del matí.

c) Tancar portes i finestres estrepitosament, especialment en el període assenyalat a
l'apartat b) anterior.

d) Qualsevol altre tipus de soroll que es pugui evitar  l'interior de les cases, en especial
des de les 10 de la nit fins a les 8 del matí, Produït per reparacions materials o
mecàniques de caracter domèstic, canvi de mobles o per altres causes.

ARTICLE 14.

Respecte als sorolls del grup b) de l'article 12, es prohibeix des de les 10 hores de la nit fins a les
8 hores del matí, deixar en els patis, terrasses, galeries, balconades, et, aus o animals que amb
els seus sons, crits o càntics pertorbin el descans dels veïns. També a les altres hores hauran de
ser retirats pels seus propietaris o encarregats, quan de manera evident ocasionin molèsties als
altres ocupants de l'edifici o edificis veïns.

ARTICLE 15.

Amb referència als sorolls del grup c) de l'article 12, s'estableixen les prevencions següents:

1. Els propietaris o usuaris dels aparells de ràdio i televisió, magnetòfons, altaveus, pianos
i altres instruments musicals o acústics en el propi domicili, a fi efecte de no causar
molèsties als veïns hauran d'ajustar el seu volum de forma que no sobrepassin els nivells
establerts en l'Annex I.

2. Es prohibeix a la via pública i en zones de pública concurrència (places, ...) accionar
aparells  de radi i televisió, tocadiscs, instruments musicals, emetre missatges publicitaris
i activitats anàlogues quan puguin molestar a altres persones o superin els nivells màxims
de l'Annex I; a pesar d'això, en circumstàncies especials l'autoritat podrà autoritzar
aquestes activitats. Aquesta autorització serà discrecional de l'Alcaldia que podrà denegar
en el cas que s'aprecií la inconveniència de pertorbar, encara que sigui temporalment al



veïnatge o als usuaris de 'entorn. En qualsevol cas, aquesta autorització no podrà ser
atorgada, si a una distància de 15 metres dels focus productors del soroll, s'arribin als
esmentats nivells màxims.

ARTICLE 16.

Els assajos o reunions musicals, instrumentals o vocals, de balls o dansa i les festes privades,
s'atindran a allò que s'ha establert a l'article anterior.

ARTICLE 17.

Amb referència al soroll del grup d) de l'article 12, es prohibeix la utilització des de les 10 hores
de la nit fins a les 8 hores del matí de qualsevol tipus d'aparell o instal·lació domèstica, com és
el cas de rentadores, liquadores, picadors i altres, quan puguin sobrepassar els nivells establerts
a l'Annex I.

SECCIÓ 4.
ACTES I ACTIVITATS MULTITUDINÀRIES A LA VIA PÚBLICA I A ZONES DE

PÚBLICA CONCURRÈNCIA.

ARTICLE 18.

Les manifestacions populars a la via pública o espais oberts de caracter comunitari o veïnal,
derivades de la tradició (com és el cas de les revetlles), en concentracions de clubs o
associacions, els actes culturals o recreatius excepcionals, manifestacions o mítings polítics o
sindicals i tot els que tinguin un caracter o interès similar, hauran de disposar d'una autorització
expressa de l'Alcaldia que podrà imposar condicions en atenció a la possible incidència per
sorolls a la via publica amb independència de les qüestions d'ordre públic. La sol·licitud haurà
de formular-se amb la mateixa antelació que la vigent legislació assenyala per sol·licitar
l'autorització governativa.

SECCIÓ 5
TREBALLS A LA VIA PÚBLICA QUE PRODUEIXIN SOROLLS.

ARTICLE 19.

1. Els treballs temporals, com les obres de construccions públiques o privades, no podran
realitzar-se entre les 22 hores i les 8 hores del dia següent si produeix un increment sobre
el nivell de fons dels nivells sonors de l'interior de propietats alienes. Durant la resta de



la jornada els equips empleats no podran originar a 1,5 m de distància nivells superiors
als 80 dB(A).

2. S'exceptua de la prohibició de treballar en hores nocturnes, les obres urgents, per raons
de necessitat o perill o aquelles que pels seus inconvenients no puguin fer-se de dia. El
treball nocturn haurà de ser autoritzat expressament per l'autoritat municipal, que
determinarà els límits sonors que haurà de complir.

ARTICLE 20.

Les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de caixes, contenidors,
materials de construcció i objectes similars, es prohibeixen terminantment entre les 22 hores i
les 7 hores del matí següent. S'exceptuen les operacions de recollida d'escombraria i repartiment
de queviures. A l'horari restant de la jornada laboral, hauran de realitzar-se amb la màxima
atenció fi de minimitzar les molèsties i reduir-les a les estrictament necessàries.

SECCIÓ 6.
 MÀQUINES I APARELLS SUSCEPTIBLES DE PRODUIR SOROLLS I/O

VIBRACIONS.

ARTICLE 21.

No podrà instal·lar-se cap màquina o òrgan en moviment, de qualsevol instal·lació, a / o sobre
les mitjanes, sostres, forjats o altres elements estructurals de les edificacions.

ARTICLE 22.

La instal·lació a terra dels elements esmentats en l'article anterior s'efectuarà amb interposició
d’elements antivibratoris adequats, la idoneïtat dels quals haurà de justificar-se plenament en els
corresponents projectes.

ARTICLE 23.

La distància mínima entre els elements indicats a l'article 22 i el tancament perimetral, serà de
10 cm.

ARTICLE 24.

1. Els conductes per a on circulin fluids en règim forçat, disposaran de dispositius
antivibratoris.

2. La connexió d'equips per al desplaçament de fluids, com és el cas d'instal·lacions de
ventilació, climatització i aire comprimit,  a conductes i tuberies, es realitzarà mitjançant



toma o dispositius elàstics. Els primers trams tubulars i conductes, i si és necessari la
totalitat de la xarxa, se suportaran mitjançant elements elàstics per evitar la transmissió
de sorolls i vibracions a través de l'estructura de l'edifici.

3. Si travessen parets, les conduccions tubulars i conductes ho faran sense fixar-se a la paret
i amb un muntatge elàstic de provada eficàcia.

ARTICLE 25.

A partir de la vigència d'aquesta Ordenança no es permetrà l'establiment de màquines i
instal·lacions que originin en edificis residencials, sanitaris o educatius pròxims, nivells sonors
en les seves zones de recepció, superiors als límits de l'Annex I, Taula 1.

ARTICLE 26.

Els equips de les instal·lacions d'aire condicionat, ventilació o refrigeració, com poden ser,
ventiladors, extractors, unitats condensadores i evaporadors, compresors, bombes, torres i
refrigeració i altres similars no originaran en els edificis contigus o propers no usuaris d'aquests
serveis, nivells sonors superiors als de l'Annex I, Taula I.

ARTICLE 27.

A partir de vigència d'aquesta Ordenança no es permetrà l'establiment de màquines o
instal·lacions auxiliars que originin en els edificis contigus o propers, nivells de vibracions
superiors al de l'Annex I, Taula 2.

ARTICLE 28.

Amb independència de les restants limitacions d’aquesta Ordenança, a l’interior de qualsevol
espai obert o tancat, destinat a reunions, espectacles o audicions musicals no podran superar-se
nivells sonors màxims de 90 dB(A) en cap punt al qual hi tinguin accés els clients o usuaris,
excepte que en l’accés o accessos de l’esmentat espai es col·loqui el següent avís: “Els nivells
sonors a l’interior poden produir lesions permanents a l'oïda”. L’avís haurà de ser perfectament
visible, tant per les seves dimensions com per la seva il·luminació.

ARTICLE 29.

Excepte en circumstàncies excepcionals, es prohibeix fer sonar durant la nit elements d’avís, tals
com sirenes, alarmes, rellotges públics, campanes i anàlegs, per damunt del nivell de soroll de
fons.

ARTICLE 30.

1. Es prohibeix fer sonar, excepte en causes justificades, qualsevol sistema d’avís, alarma



i senyalització d’emergència (per robatori, incendi, et).
2. Tot i això, s’autoritzen proves i assajos d’aparells d’alarma i emergències, que seran de

dos tipus:
a) Excepcionals: Seran aquelles que s’han de realitzar immediatament després de la seva

instal·lació. Podran efectuar-se entre les 10 i les 18 hores de la jornada laboral.
b) Rutinàries: Seran les de comprovació periòdica dels sistemes d’alarma. Només

podran realitzar-se un cop al mes i en un interval màxim de 5 minuts, dins de l’horari
anteriorment indicat de la jornada laboral. La Guàrdia Urbana haurà de conèixer
prèviament el pla d’aquestes comprovacions, amb expressió del dia i hora en què es
realitzaran.

CAPÍTOL 4.
SANCIONS

ARTICLE 31.

Les infraccions a les normes d’aquesta Ordenança seran sancionades per l’Alcaldia amb
multa, dins dels límits autoritzats per les lleis, en consideració a les circumstàncies de
cadascuna i la repercussió respecte a tercers, dels actes.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

1. L’Administració facilitarà els medis i desenvoluparà les mesures i estudis específics
d’aplicació general per facilitar el compliment d’aquesta Ordenança.

2. A l’objecte de mantenir una unitat de criteris en quan als nivells d’exigència màxima i
mínima, l’Administració pública municipal establirà els contactes amb els òrgans
adequats d’altres Administracions públiques d’àmbit superior per revisar
periòdicament aquests nivells.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades quantes disposicions d'igual o inferior rang que s’oposin, contradiguin o
resultin incompatibles amb la present Ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança entrarà en vigor als quinze dies de la seva completa publicació en el
Butlletí Oficial de la Província.



ANNEX I

Taula 1. Nivells sonors màxims.

ZONA DE RECEPCIÓ DIA (8 / 22 Hores) NIT (22 / 8 Hores)

INDUSTRIAL (1)
A l’exterior 65 dB(A) 60 dB(A)
A l’interior 40 dB(A) 35 dB(A)

TOTES EXCEPTE INDUSTRIAL
A l’exterior 55 dB(A) 45 dB(A)
A l’interior 35 dB(A) 30 dB(A)
Al dormitori 30 dB(A) 25 dB(A)

(1) S’exceptuen les vivendes que puguin existir a la mateixa zona. Donat el cas s’aplicaran
els nivells de la zona de recepció anterior “Totes excepte la industrial”.

Atesa la dificultad de medir la intensitat sonora d’una font, quan aquesta es troba propera al
soroll de fons, en el cas que el soroll de fons es trobi pròxim als valors de la Taula 1, per
medir la intensitat sonora d’una font, s’aplicarà la regla següent:

1. Quan el soroll de fons ambiental estigui comprès entre els màxims indicats a la
Taula 1 anterior i 5 dB(A) més, la font no podrà incrementar el soroll de fons
ambiental més de 3 dB(A).

2. Quan el soroll de fons ambiental estigui comprès entre els màxims indicats a la
Taula 1 anterior i 5 dB(A) i 10 dB(A) més que el màxims indicats, la font no
podrà incrementar el soroll de fons ambiental més de 2 dB(A).

3. Quan el soroll de fons ambiental estigui comprès entre els màxims indicats a la
Taula 1 anterior i 10 dB(A) i 15 dB(A) més que el màxims indicats, la font no
podrà incrementar el soroll de fons ambiental més de 1 dB(A).

4. Quan el soroll de fons ambiental es trobi per damunt dels 15 dB(A) més que el
màxims indicats, la font no podrà incrementar el soroll de fons ambiental.

Taula 2. Nivells de vibració màxims.

1. Es prohibeix el funcionament de qualsevol màquina o activitat que produeixi als
habitatges un nivell de vibració superior al llindar de percepció de vibració.



ANNEX II. TAULA DE SOROLLS MÀXIMS ADMISIBLES EN VEHICLES
AUTOMÒBILS, SEGONS ALLÒ DISPOSAT EN EL DECRET DE 25 DE MAIG DE
1972 I L’ACORD DE GINEBRA DE 20 DE MARÇ DE 1958.

1. Vehicles als quals és aplicable.

Tots els vehicles automòbils, excepte la maquinària d’obres i màquines agrícoles automotrius.

2. Límits màxims.

2.1. Tractors Agrícoles
Decibels

2.1.1. Amb potència fins a 200 C.V. (DIN) 90
2.1.2. Amb potència superior a 200 C.V. (DIN) 93

2.2. Ciclomotors i vehicles automòbils de cilindrada
 no superior a 50 cm3.

2.2.1. De dues rodes 81
2.2.2. De tres rodes 83

2.3. Altres vehicles automòbils.

2.3.1. De dues rodes
2.3.1.1. Motor de dos temps.

2.3.1.1.1. Cilindrada superior a 50 cm3
      fins a 125 cm3. 84

2.3.1.1.2. Cilindrada superior a 125 cm3 86
2.3.1.2. Motor de quatre temps.

2.3.1.2.1. Cilindrada superior a 50 cm3
      fins a 125 cm3. 84

2.3.1.2.2. Cilindrada superior a 125 cm3
      fins a 500 cm3. 86

2.3.1.2.3. Cilindrada superior a 500 cm3 88

2.3.2. De tres rodes
Cilindrada superior a 500 cm3 88

2.3.3. De quatre o més rodes
2.3.3.1. Vehicles destinats al transport de persones
que tinguin fins a 9 places, inclosa la del conductor. 84
2.3.3.2. Vehicles destinats al transport de persones que
tinguin més de 9 places, inclosa la del conductor, amb un
pes màxim que no excedeixi de 3,5 Tm. 86
2.3.3.3. Vehicles destinats al transport de mercaderies
amb un pes màxim que no excedeixi de 3,5 Tm. 86
2.3.3.4. Vehicles destinats al transport de persones que
tinguin més de 9 places, inclosa la del conductor, amb un



pes màxim que excedeixi de 3,5 Tm. 91
2.3.3.5. Vehicles destinats al transport de mercaderies
amb un pes màxim autoritzat que excedeixi de 3,5 Tm. 91
2.3.3.6. Vehicles destinats al transport de persones que
tinguin més de 9 places, inclosa la del conductor, amb un
motor de potència igual o superior a 200 C.V. (DIN). 93
2.3.3.7. Vehicles destinats al transport de mercaderies
amb un motor de potència igual o superior a 200 C.V.
(DIN) i amb un pes màxim autoritzat que excedeixi 12 Tm. 93

Les denúncies relatives a tractors agrícoles només podran formular-se en vies urbanes i prèvia
comprovació mitjançant aparells mesuradors en condicions idònees (article 7.3. Decret de 25
de maig de 1972).



ANNEX III. DEFINICIONS DE SOROLLS i VIBRACIONS.

ACTIVITAT QUE NECESSITA SILENCI. Tota activitat que per al seu desenvolupament
requereixi unes condicions de silenci, tot i que per sí  mateixa pugui ser productora de soroll.

APARELL UTILITZAT. Les mesures de nivell de sorolls es realitrzaran amb
instrumental adequat segons les Normes UNE 20.500, 21.314, 70.002 i 74.040.

DECIBELS. Escala convinguda habitualment per mesurar la intensitat del soroll. Els
decibels d’un so són iguals a 10 vegades el valor del logaritme decimal de la relació entre la
potència associada al so i una potència que es pren com a referència. Així mateix podria
parlar-se d’intensitat associada al so (energia rebuda per unitat de temps i superfície).

El valor en decibels també pot obtindre’s de forma equivalent establint la relació entre
els quadrats de les corresponents presions sonores, enlloc de referir-se a la potència
transmesa. En aquest cas el factor “10 vegades” haurà de substituir-se per “20 vegades”  ja
que el logaritme d’un número al quadrat és igual al doble del logaritme de l’esmentat número.
Això és interessant degut a que habitualment l’efecte mesurador són les variacions de pressió
(cas de l’oïda, els micròfons...).

Lw = 10 LOG10 (W / W ref.)
Lr = 10 LOG10 (I / I ref.)
Lp = 20 LOG10 (P / P ref.)

La denominació “decibel” s’utilitza en honor a Alexander Graham Bell.
S’utilitza com potència associada de referència, la que correspon a una pressió sonora de 20
micropascals (20 micro–Newtons / m2) que és, com a promig, el límit mínim d’audició o
percepció de l’oïda humana.

Els decibels d’un so fan referència a un punt determinat de medició i no a un altre punt. Els
decibels d’un so produit per un focus de soroll, varien amb la distància a aquest focus,
disminuint en allunyar-se l’energia rebuda per unitat de temps i superfície, d’acord amb la
inversa del quadrat de la distància, quan el focus emet les ones perfectament esfèriques i en
un medi sense obstacles que les atenuin o incrementin.

Segons la definició de decibel, si un so origina una pressió sonora doble d’una altra,els nivells
sonors en decibels que correspondran a ambdues, diferiran en tres decibels.

És a dir, cada 3 decibels de l’escala,els sons corresponents dupliquen la seva intensitat, i així
un uncrement del nivell sonor de 100 a 103 decibels no és un petit augment, sinó que
justament és el doble.

La opció d’aquesta escala logaritmica posibilita la existència de valors de decibels negatius,
quan les relacions paràmetre mesurat – paràmetre de referència és inferior a la unitat. Aquesta
situació no implica la inexistència de soroll sinó que aquest no arriba als nivells de percepció
de l’oïda humà.



FONT DE SOROLL AERI. Una instal·lació, activitat o ús serà considerada com a font de
soroll aeri quan produeixi, en règim de funcionament, un nivell desoroll aeri superior a 60 dB
(A) (mesurat a les proximitats del tancament limítrof amb altres locals o dins del propi local).

FONT DE SOROLL D’IMPACTE. Una instal·lació, activitat o ús serà considerada com a
font de soroll d’impacte quan en règim de funcionament produeix en els locals receptors o en
altres edificis, un nivell aeri superior als de la Taula 1 de l’Annex I, deguts a impactes sobre
els elements constructius.

NIVELL SONOR ESCALA A. El nivell de pressió sonora en decibels, mesurat
mitjançant un sonòmetre amb filtre de ponderació A. El nivell així obtingut es denomina dB
(A) o dB A.
Els nivells sonors calculats en projectes i les lectures o registres realitzats mitjançant equips
de medició s’expresaran en dBA (decibels escala de ponderació A).

NIVELL SONOR EXTERIOR. A efectes d’aquesta Ordenança és el nivell sonor en dB
A procedent d’una activitat (font emissora) i mesurat a l’exterior, en el lloc de recepció.
Quan el punt de recepció estigui situat en un edifici, el micròfon de l’equip de medició es
colocarà a una distància de 0,5 a 1 m de la façana, murs exteriors de patis de blocs de cases, o
de patis de llums de l’edifici receptor.
Si el punt de recepció està situat a la via pública o espais públics,el micròfon es colocarà a 10
metres dels límits de propietat de l’establiment o activitat emisora i a 1,2 metres d’altura
sobre el sòl.

NIVELL SONOR INTERIOR. A efectes d’aquesta Ordenança és el nivell sonor en dB
A, procedent d’una activitat (font emisora) i mesurada a l’interior de l’edifici receptor, en les
condicions d’apertura i tancament en les que el nivell de soroll sigui màxim.
El micròfon de l’equip de medició es colocarà en el centre de l’habitació o a una distància no
inferior a 1,5 m de la paret i a una alçada de 1,2 m a 1,5 m.
El nivell sonor interior només s’utilitzarà com a indicador del grau de molestia per soroll en
un edifici, quan se supossi que el soroll es transmet des del local emisor per l’estructura i no
per via aèria de façana, finestres o balcons; en aquest cas el criteri a aplicar serà el de nivell
sonor exterior.

PRESSIÓ SONORA. La diferència instantània entre la pressió originada per l’energia sonora
i la pressió mitja baromètrica en un punt determinat de l’espai.

PRESSIÓ SONORA RMS. La rel quadrada de la mitja quadràtica de la pressió sonora
s’anomena PRMS.



SOROLL. Qualsevol soroll que molesti o incomodi als essers humans, o que produeix o
té l’efecte de produir resultats psicològics o fisiològics adversos sobre els mateixos.

SOROLL DE FONS. L’existent en absència de soroll perturbador.

SO. Qualsevol oscilació de pressió, desplaçament de partícules, velocitat de partícules o
qualsevol paràmetre físic, en un medi amb forces internes que originen compresions o
reaccions del mateix.
La descripció del so pot incloure qualsevol de les seves característiques, tals com intensitat,
durada i freqüència.

SO IMPULSIU. So de durada molt curta, generalment inferior al segon, amb una
abrupta pujada i una ràpida disminució. Exemples de sorolls impulsius inclouen explosions,
impactes de martell o de forja, descàrregues d’armes de foc, et.

SONÒMETRES. Instrument provist d’un micròfon amplificador, detector de RMS,
integrador indicador de lectura i curves de ponderació, que s’utilitza per a medició de nivells
de pressió sonora.

LLINDAR DE PERCEPCIÓ DE VIBRACIONS. Mínim moiment del sòl, parets, o
estructures, capaces d’originar en la persona normal una conciència de vibració per mètodes
directes, tals com les sensacions tàctils o visuals d’objectes en moiment.

DILIGÈNCIA: Per fer constar que l’anterior Ordenança, de Sorolls i Vibracions, que consta
de 31 articles, una disposició adiccional, una derogatòria, una final i tres annexes fou
aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 27 de novembre de
1985, de la qual cosa donc fè.

Barberà del Vallès a,

EL SECRETARI

n.b. Ordenança aprovada el 23 de setembre de 1986 i publicada al B.O.P. núm. 289 de data 3
de desembre de 1986.


