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1- RECURSOS DIDÀCTICS I BIBLIOGRAFIA

Recursos didàctics:

No me grites que es peor: unidad de educación ambiental sonora.
GARCÍA, JAVIER; IVORRA, EUGENI; COLLADO, JOSÉ MANUEL..
Valencia: Universidad de Valencia. 2004.
Material educatiu per a facilitar la introducció de projectes docents d’educació
ambiental sobre el soroll als centres escolars. Inclou un CD-Rom que conté: joc
sobre soroll, vídeo “El ruido en nuestras vidas” i diccionari tècnic de soroll.

El Ruido (vídeo)
Madrid : Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, 1997. 1 videocasset (VHS).
Vídeo de 16 minuts: El soroll com a agent agressor i contaminant a la vida
quotidiana. Característiques. Propagació. Nivells i freqüències. La sordesa
professional. Mesures preventives.

Bibliografia per a nens:

Els sorolls.
GUTMAN,A.; HALLENSLEBEN, G.. Barcelona: Joventut, 2003. (Col·lecció Mira mira).
Llibre per a infants.

Bibliografia per a adults:

Política futura de lucha contra el ruido.
Llibre Verd de la Comissió Europea, 1996.
El Llibre Verd representa el primer pas per a desenvolupar el programa de
minoració acústica europeu i aspira a estimular el debat públic sobre el
plantejament futur de la política sobre el soroll. Revisa la situació global del soroll i
les mesures comunitàries i nacionals adoptades fins ara i estableix un marc
d’actuació que permet millorar la informació i la seva comparabilitat i examinar les
opcions futures per a la reducció del soroll procedent de diverses fonts.

Contaminación acústica.
ESPANYA. DEFENSOR DEL PUEBLO. Madrid: Defensor del Pueblo, 2005. 417 p.
(Col·lecció Informes, estudios y documentos (Espanya. Defensor del Pueblo)).
Llibre sobre el paper de l’administració titular i de l’administració supervisora en la
gestió i control de diferents tipus d’activitats sorolloses.

Contaminación acústica y calidad de vida : un entorno de calidad para el
turismo urbano.
BLANQUER CRIADO, DAVID VICENTE.. Valencia : Tirant lo Blanch ; Burriana :
Ayuntamiento ; [S.l.] : Cañada Blanch Fundación, 2005. 451 p. (Col·lecció Ocio y
turismo).
Llibre que tracta temes com la qualitat de vida a l’entorn urbà, la contaminació
acústica i el turisme, l’evolució històrica de la lluita contra el soroll, els conflictes
veïnals, el paper de les administracions, etc.

El Ruido en la ciudad: gestión y control.
A.CALVO-MANZANO et. al.
Sociedad Española de Acústica. Madrid 1991
Llibre tècnic sobre contaminació acústica urbana.
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El Ruido en el lugar de trabajo.
GERARDO LÓPEZ MUÑOZ.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid 1993
Explicació de la legislació sobre la protecció dels treballadors als riscs derivats de la
exposició al soroll durant la feina (R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre, transposició de
la Directiva 86/188/CEE).

El Soroll: informe
Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Direcció
General de Salut Pública, 1988 (amb casette)
Informe de la col·lecció “Informes tècnics, Sèrie Sanejament Ambiental”.

El Soroll: un atemptat a la salut i a la qualitat de vida
RICARD ALSINA DONADEU.
Ajuntament de Barcelona. Àrea de Sanitat 1984
Llibre sobre l’efecte del soroll en la salut i qualitat de vida de les persones.

Ruido y estrés ambiental
CLARA MARTINPORTUGUÉS.. Ediciones Aljibe 2002
Recopilació de treballs de psicologia sobre els efectes nocius del soroll ambiental.

2- RELACIÓ DE PÀGINES WEB

www.diba.es/mediambient/SAM9.pdf
Revista SAM (suport a la gestió ambiental dels municipis) nº 9, sobre contaminació
acústica.
Articles: Marc jurídic del soroll, el Pla de reducció de soroll de Madrid, el soroll de
les motos, les ordenances municipals, el mapa acústic al Prat de Llobregat,
l’assistència als ajuntaments en el tractament de la problemàtica acústica i de
vibracions, efectes nocius del soroll, aïllament de vibracions, el soroll derivat de les
instal·lacions municipals, de la zonificació al projecte acústic d’activitats, l’impacte
sonor del trànsit, l’aïllament en els habitatges i establiments de pública
concurrència, la reivindicació ciutadana, la zona hermètica de Sabadell.

www.juristas-ruidos.org
Pàgina dedicada a la lluita legal contra el soroll. Juristas contra el ruido és una
entitat sense ànim de lucre integrada por professionals especialitzats en la defensa
jurídica contra las causes del soroll i les seves conseqüències.

lhh.org/noise
Noise Centre, League for the hard of hearing. Entitat sense ànim de lucre de lluita
contra el soroll d’ EEUU.
Idees per involucrar-se a la lluita contra el soroll per escoles, comunitats veïnals...;
legislació; notícies sobre soroll; efectes nocius del soroll sobre els nens, etc.

www.noisefree.org
Noise Free Amercia. Entitat sense ànim de lucre de lluita contra el soroll d’ EEUU.
Idees per involucrar-se a la lluita contra el soroll; llistat de productes menys
sorollosos; notícies sobre soroll; efectes nocius del soroll, reproducció d’emails de
persones afectades pel soroll i de gent que li agrada el soroll, test d’oïda online, etc.
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www.nonoise.org
Entitat sense ànim de lucre de lluita contra el soroll d’ EEUU:
Conté un catàleg online de documentació sobre soroll i de legislació (incloent
ordenances municipals de ciutats nord-americanes); idees per a projectes per
reduir el soroll, etc.

www.quiet.org
Entitat de lluita contra el soroll d’ EEUU:
Notícies, idees per viatges silenciosos i llista de restaurants i productes silenciosos,
idees per involucrar-se en la minoració del soroll, bibliografia i recursos,
subvencions per a obtenir ajuda legal contra un problema de soroll, etc.

www.valedordopobo.com/ficheros/Tratamiento_administrativo.pdf
Tractament administratiu de la contaminació acústica del “Valedor de Pobo”
(Defensor del Poble) de Galícia.

www.infobruit.org
CIDB (Centre d'Information et le Documentation sur le Bruit) Associació
patrocinada per l'Admistració francesa.
Legislació, iniciatives locals, links d’interès.

www.environnement.gouv.fr/dossiers/bruit/default.htm
La Lutte contre le Bruit (Ministère de l'Écologie et du Développement Durable,
Francia)

http://interact.uoregon.edu/MediaLit/WFAE/home/index.html
World Forum for Acoustic Ecology
Associació internacional d’entitats i individuals que comparteixen la preocupació pel
soroll. Revista mensual sobre soroll i fòrum de participació.

http://www.nidcd.nih.gov/health/spanish/lovehear/index_sp.asp
Institut Nacional de la sordesa i altres desordres auditius (EEUU)
Informació sobre la oïda i recursos per a la salut auditiva. Conté una guia de
recursos per educadors (es poden descarregar tres vídeos sobre soroll (en anglès),
idees per activitats escolars, etc.). Es pot consultar en espanyol.

3- MANUAL DE MESURA SONOMÈTRICA

A continuació es presenta un manual per a realitzar una mesura sonomètrica
segons l’establert en l’Ordenança de Medi Ambient Urbà de Barcelona, dirigit a les
escoles que reben en préstec el sonòmetre disponible al CRBS, i una fitxa tipus de
recull de dades de la mesura.
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MANUAL PER A LA REALITZACIÓ D’UNA MESURA SEGONS L’ORDENANÇA
DEL MEDI AMBIENT URBÀ DE BARCELONA

INTRODUCCIÓ

Aquest manual pretén ser una guia bàsica per tal que qualsevol persona pugui
realitzar una mesura acústica segons el que dicta l’Ordenança de Medi Ambient
Urbà de l’Ajuntament de Barcelona (títol III). Es presenten els conceptes bàsics que
cal conèixer relatius a l’acústica, els passos que cal realitzar per a fer una mesura
(protocols), els procediments per avaluar els resultats i els nivells guia que no han
de ser superats.

DEFINICIONS

- Soroll: Qualsevol so que molesta a la població o interfereix amb les seves
activitats, converses, descans...El soroll afecta negativament a la salut i el
benestar de les persones.

- Soroll continu: Soroll que és present a l’ambient durant llargs períodes de
temps.

- Soroll impulsiu: Soroll de curta durada (normalment menys d’un segon),
amb un increment molt gran de nivell i una ràpida disminució. Exemples de
sorolls impulsius són els cops, explosions, caigudes.

- Soroll de fons: Soroll que hi ha en absència de la font de soroll que ens
molesta.

- Soroll d’ambient urbà: És el so que produeixen totes les fonts sonores
existents  als carrers de la ciutat.

- Emissió: Nivell sonor produït per una font acústica.

- Immissió: Nivell sonor produït per una font acústica en un punt determinat
i durant un període de temps concret.

- Valor guia: Nivells sonors que no s’han de sobrepassar.

PROTOCOLS DE MESURA

L’Ordenança estableix maneres diferents de mesurar segons  si les mesures són en
ambients interiors o en ambients exteriors:

- Ambient interior: Són aquelles mesures que es realitzen a l’interior d’un
edifici.

- Ambient exterior: Aquelles mesures que es realitzen a l’aire lliure.
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MESURES EN AMBIENTS INTERIORS: prèviament a la mesura es determinarà:

 Quin és l’origen del soroll i on està situada la font.

 Si el soroll és continu o impulsiu.

 Si el soroll que es vol avaluar es transmet per via aèria o per via estructural al
punt on realitzarem la mesura:

- Via aèria: Generalment serà quan la font de soroll es troba fora de l’edifici
on realitzarem la mesura.

- Via estructural: Generalment serà quan la font de soroll es troba al mateix
edifici o bé a l’edifici adjacent.

 Cal determinar en quin moment del dia o de la nit el soroll és més molest, per
tal de concretar el moment de la mesura. En cas de pluja o vent no es pot fer la
mesura.

Mesures interiors amb font que es transmet per via estructural:

1. Calibratge de l’aparell per tal de determinar que mesura correctament.

2. Situació  del micròfon a una alçada de 1.2 m del terra, a més d’un metre de les
parets i amb una inclinació de 45º. S’agafarà el sonòmetre amb la mà enlairada i
a una distància d’uns 30 cm del cos.

3. Les finestres, portes i persianes estaran tancades durant la mesura. A l’habitació
només han d’estar presents les persones que realitzen la mesura i com a màxim,
una persona més de testimoni.

4. Selecció del paràmetre LAeq (si el sonòmetre ho permet).

5. Ajustament de l’escala segons el nivell del soroll a mesurar (si el sonòmetre ho
permet).

6. Realització de les mesures: es realitzaran 3 mesures de 5 minuts.

7. Després de cada mesura de 5 minuts realitzada, s’anota el resultat de LAeq  a una
fitxa de recull de dades:

- Si les 3 mesures realitzades no difereixen més de 2 dBA la mesura es
donarà per vàlida.

- Si els valors difereixen més de 2 dBA es realitzaran més mesures de 5
minuts fins que tres dels valors obtinguts difereixin en menys de 2 dBA.

Les fases 6 i 7 cal realitzar-les amb la font de soroll engegada i també amb la
font aturada, per tal d’avaluar el soroll de fons.

8. Calibratge de l’aparell utilitzat.
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Mesures interiors amb font que es transmet per via aèria:

1. Calibratge de l’aparell per tal de determinar que mesura correctament.

2. Col·locació del sonòmetre al mig de la finestra de l’habitació, oberta de bat a
bat, a una alçada de 1,5 m del terra.

3. Micròfon del sonòmetre orientat cap a l’exterior.

4. Selecció del paràmetre LAeq (si el sonòmetre ho permet).

5. Ajustament de l’escala segons el nivell del soroll a mesurar (si el sonòmetre ho
permet).

6. Realització de la mesura:  es realitzaran 3 mesures de 5 minuts.

7. Després de cada mesura de 5 minuts realitzada, s’anota el resultat de LAeq  a
una fitxa de recull de dades..

- Si les 3 mesures realitzades no difereixen més de 2 dBA la mesura es
donarà per vàlida.

- Si els valors difereixen més de 2 dBA es realitzaran més mesures de 5
minuts fins que tres dels valors obtinguts difereixin en menys de 2 dBA.

8. Calibratge de l’aparell utilitzat.

MESURES EN AMBIENTS EXTERIORS: per a mesurar a l’exterior es necessita:

 Un sonòmetre amb una pantalla antivent.

 Que no plogui ni hi hagi un vent fort.

El protocol a seguir és:

1. Calibratge de l’aparell per tal de determinar que mesura correctament.

2. Col·locació del sonòmetre al punt de mesura, a una alçada de 1,5 m del terra
i amb una inclinació de 45º, a una distància mínima de 2 m de qualsevol
façana, però sempre a una distància mínima d’1 m de la calçada.

3. Selecció del paràmetre LAeq (si el sonòmetre ho permet).

4. Ajustament de l’escala segons el nivell del soroll a mesurar (si el sonòmetre
ho permet).

5. Realització de la mesura: 1 mesura  de 10 minuts a cada punt que es vulgui
avaluar.

6. Lectura del resultat de la mesura i anotació a una fitxa de recull de dades.

7. Calibratge de l’aparell utilitzat.
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AVALUACIÓ DE LA MESURA

Un cop realitzades les mesures, cal saber si allò que s’ha mesurat, sobrepassa els
nivells permesos per la Ordenança (els valors guia).

Per saber-ho cal determinar si el funcionament de la font acústica fa pujar el nivell
de soroll fins a un nivell permès o no permès.

Es seguirà el següent procediment:

 Es farà la mitja de les 3 mesures realitzades amb la font aturada: Aquest valor
serà el soroll de fons.

 Es farà la mitja de les 3 mesures realitzades amb la font en funcionament. Al
resultat li sumarem uns valors (si cal) que volen representar la molèstia que ens
produeix la font en funcionament, ja que hi ha tipus de sorolls que són més
molestos que altres. Aquests valors s’anomenen K1, K2 i K3:

- K1 s’aplica quan el soroll amb la font en funcionament és més gran que el
soroll de fons i depèn de la font que fa el soroll molest:

Dia Nit

Soroll que fan activitats (empreses,
comerços, restaurants...)

5 5

Soroll de veïnatge 3 3

Soroll d’aires condicionats d’empreses 3 6

- K2 s’aplica quan hi ha components tonals, o sigui, quan una o diverses de les
freqüències que componen el soroll se sent molt més que les altres.

Per imaginar-nos què és un component tonal podem fer un símil amb la
música. Imagineu que hi ha una orquestra i d’entre totes les notes que
toquen n’hi ha una que se sent molt més que les altres. Aquesta nota més
alta seria una component tonal. El valor depèn de la intensitat en que es
percep el component tonal:

Dia/Nit

No se sent cap nota per sobre No sumar res

Se sent una nota més
clarament  que les altres

Sumar 3

Se sent una nota molt més
clarament  que les altres

Sumar 6

- K3 s’aplica quan hi ha impulsos (cops) deguts a la font que estem avaluant.
El valor depèn de la intensitat en que es percep el component impulsiu:
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Dia/Nit

No se senten cops No sumar res

Se senten cops fluixos Sumar 3

Se senten cops forts Sumar 6

 Finalment cal aplicar una fórmula que considera el temps que la font ha estat en
funcionament, però pel nostre cas direm que el valor final és el que obtenim un
cop sumades les K a la mitja de les mesures amb la font en funcionament. A
aquest valor final li direm Nivell global de soroll (Leqglobal ).

 Un cop tinguem el Nivell global només queda comparar-lo amb els valors guia
per determinar si la font acústica compleix o no l’Ordenança.

Els valors guia són diferents depenent del lloc i hora de la mesura:

Per les mesures en ambients interiors amb font que es transmet per via
estructural:

Lloc de la mesura
Dia

(de 7h a 22h)

Nit

(de 22h a 7h)

Dormitoris 35 dBA 30 dBA

Sales d’estar 40 dBA 35 dBA
Espais interiors

d’àmbit domèstic

Cuines, banys, rebedors... 55 dBA 40 dBA

Centres sanitaris- espais
d’hospitalització

35 dBA 30 dBA

Centres sanitaris- espais comuns 40 dBA 30 dBA

Centres educatius i culturals 40 dBA 30 dBA

Espais interiors
d’àmbit  no
domèstic

Zones de lleure 50 dBA 40 dBA

Per les mesures en ambients interiors amb font que es transmet per via aèria  i per
les mesures en ambients exteriors:

Hem de conèixer la zonificació acústica del tram del carrer a on hem fet la mesura.
En aquest sentit, cal consultar el Mapa de Zonificació Acústica de la Ciutat, que
conté els carrers de la ciutat de Barcelona pintats de diferents colors en funció del
tipus de zona que representa. Cada color representa una zona. Així, si és de color
blau serà Zona I, si és groc Zona II, taronja Zona III i lila fosc Zona IV.

En el nostre cas, si no disposem d’aquest mapa, podem observar les
característiques de la nostra zona i classificar-la (dir que és Zona I,II,III o IV)
segons les definicions escrites a continuació:
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Zona Definició
Dia

(de 7h a 22h)

Nit

(de 22h a 7h)

I
Alt confort acústic (zona
molt tranquila)

60 dBA 50 dBA

II Ús d’habitatge i residencial 65 dBA 55 dBA

III
Ús d’habitatge, residencial,
comercial i de serveis

70 dBA 60 dBA

IV Ús industrial 75 dBA 65dBA
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FITXA DE RECULL DE DADES

MESURA

Hora
Font

OFF/ON
Temps LAeq Observacions

CORRECCIONS A APLICAR

K1
Procedència
del soroll

Activitat
Sist.ventilació i
climatització
d’activitat

Veïnatge
Instal·lacions
comunitàries
de l’edifici

+

K2
Percepció de
tonals

Nul·la Neta Forta +

K3
Percepció
d’impulsius

Nul·la Neta Forta +

OBSERVACIONS
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4- MANUAL DE RESPOSTA A LES CONSULTES MÉS HABITUALS DEL CRBS

Es presenta un manual de resposta per a les consultes sobre soroll que més
freqüentment té el CRBS:

Què cal fer si tinc un problema de soroll a casa meva?

- Adreçar-se a la Guàrdia Urbana si és un problema puntual.

- Adreçar-se a les Oficines d’Atenció al Ciutadà del Districte corresponent si és
un problema recorrent i presentar una demanda contra la font del soroll.

Com puc consultar els nivells màxims permesos al meu carrer?

I a l’interior de casa meva?

La Zonificació de Barcelona permet saber quina  classificació té qualsevol carrer
de la ciutat (Zona I, II, III , IV o V). Per a cada tipus de Zona s’especifiquen els
nivells màxims permesos diürns i nocturns. La Zonificació fa referència als nivells
sonors exteriors:

Zona Definició
Dia

(de 7h a 22h)

Nit

(de 22h a 7h)

I Alt confort acústic 60 dBA 50 dBA

II Ús d’habitatge i residencial 65 dBA 55 dBA

III
Ús d’habitatge, residencial,
comercial i de serveis

70 dBA 60 dBA

IV Ús industrial 75 dBA 65dBA

V Servitud Acústica - -

La Zona de servitud acústica es refereix a infrastructures de transport o altres
equipaments públics que ho exigeixin, de nova creació, i són delimitades en cada
cas concret per l’Ajuntament (tant extensió com nivells guia).

Per les zones II i III, els nivells guia s’incrementen 5 dBA quan la intensitat mitjana
diària de vehicles sigui igual o superior a 25.000 vehicles dia.

Per a totes les zones acústiques, en aquelles àrees on no puguin accedir els
vehicles, el nivell guia corresponent al període nocturn és de 45 dBA.
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L’Ordenança de Medi Ambient Urbà (annex III.1) presenta els nivells sonors
permesos per diferents espais interiors d’àmbit domèstic (dormitori, sala d’estar...)
i d’àmbit no domèstic  (hospitals, centres educatius, culturals i de lleure):

Lloc de la mesura
Dia

(de 7h a 22h)

Nit

(de 22h a 7h)

Dormitoris 35 dBA 30 dBA

Sales d’estar 40 dBA 35 dBA

Espais
interiors
d’àmbit

domèstic
Cuines, banys, rebedors... 55 dBA 40 dBA

Centres sanitaris- espais
d’hospitalització

35 dBA 30 dBA

Centres sanitaris- espais
comuns

40 dBA 30 dBA

Centres educatius i culturals 40 dBA 30 dBA

Espais
interiors
d’àmbit

no
domèstic

Zones de lleure 50 dBA 40 dBA

Per locals industrials els nivells sonors interiors permesos estan establerts a la
Legislació de Seguretat i Higiene en el Treball.

El mapa acústic (dividit en 10 volums, un per a cada Districte) presenta els nivells
acústics existents a cada carrer, mesurats el 1997.

Quina Normativa s’aplica a Barcelona?

A Barcelona ciutat s’aplica l’Ordenança General de Medi Ambient Urbà Títol
III, de 26/03/99.

Per Catalunya existeix la  Llei 16/2002, de 28 de juny , de protecció contra la
contaminació acústica (adopció de la Directiva 2002/49/CE del Parlament
Europeu i del Consell, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, 25 de juny de
2002).

Hi ha també  l’Ordenança municipal tipus reguladora del soroll i les vibracions,
per facilitar als municipis, que són els qui tenen la competència, un model que
puguin aprovar adaptant-lo a les seves necessitats i peculiaritats.

A l’Estat espanyol la llei d’aplicació és la Ley 37/2003 del Ruido, de 17 de
novembre (adopció de la Directiva 2002/49/CE).

La normativa es pot consultar a www.mediambient.bcn.es (clicar “Normativa
ambiental”) i a www.gencat.net (Clicar “El Medi”> “Soroll”> “Legislació”)

Quins projectes està realitzant l’Ajuntament de Barcelona en matèria de soroll?

L’Ajuntament està duent a terme el II Programa Marc d’Actuacions per a la
Minoració de la Contaminació Acústica, el qual dóna continuïtat al I Programa
Marc dut a terme del 2001 al 2004 i persegueix la reducció de la contaminació
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acústica mitjançant un pla integral d’acció que contempla les diferents tipologies de
soroll i les fonts generadores.

El Programa compta amb diverses fronts d’actuació: accions de sensibilització
dirigida a la ciutadania, acords-compromisos  amb els agents implicats, aplicació de
mesures tècniques reductores del soroll, incentivació del desenvolupament de
noves tecnologies, mecanismes d’informació, etc.

L’Ajuntament disposa de la Unitat d’Anàlisi Acústica que s’ocupa de la realització
de  mesures periòdiques dels nivells sonors a carrers i espais públics, duu a terme
estudis acústics d’activitats, executa propostes de millora, etc.

D’altra banda, la Guàrdia Urbana realitza controls del soroll dels vehicles i
especialment de les motos.

On s’han d’instal·lar els aparells de climatització? Quina és la Normativa d’aplicació?

La normativa referent a la  instal·lació d’aparells d’aire condicionat, refrigeració o
aireig es troba a l’Ordenança General de Medi Ambient Urbà (Títol III - article 57).

Aquest article manifesta:

- Edificis de nova construcció: s’han d’instal·lar al terrat o teulada, aplicant les
mesures correctores adequades per minimitzar l’impacte acústic i de
vibracions.

- Edificis existents: es poden instal·lar a patis de llums o a patis de parcel·la,
amb el consentiment de tots els veïns que hi tinguin accés.

- Per instal·lacions d’aparells de potència entre 2000 i 20000 Kf/h: cal
comunicar-ho a l’Administració municipal, mitjançant el formulari contemplat
a l’Annex III.9 (dades del tipus d’aparell; potència calorífica; lloc, destí i forma
d’instal·lació, titular de l’aparell, mesures correctores)

- Per instal·lacions d’aparells de potència superior a 20000 Kf/h: cal sol·licitar
una llicència municipal amb la documentació especificada a l’article 2 de
l’Ordenança Municipal sobre Normes de Caràcter General Relatives a
Instal·lacions Industrials.

També cal complir l’Ordenança Municipal d’Activitats i d’Intervenció integral
de l’Administració ambiental de Barcelona. Es pot consultar a
www.mediambient.bcn.es

Quina normativa han de complir els edificis de nova construcció en termes acústics?

Norma Bàsica d'Edificació - Condicions Acústiques NBE-CA. Actualment s’està
treballant en un nou codi tècnic.


