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CAPÍTOL III:

REGULACIÓ DE SOROLLS I VIBRACIONS

Art. 92. Àmbit d'aplicació:
Queden sotmesos al compliment i observança d'aquest article tots els establiments i les activitats
industrials, comercials i administratives, de serveis i infrastructures, tant públiques com privades,
situats en el terme municipal de Vilafant
Art. 93. Definicions, notacions, unitats i paràmetres de mesura:
Aquesta normativa adopta les definicions, notacions i unitats que figuren en la norma bàsica de
l'edificació "Condiciones acústicas en los edificios" (Reial decret 1909/1981, del 24 de juliol, i
respectives ampliacions o modificacions).
Per a la correcta interpretació de termes acústics que no hi són inclosos es recorrerà al significat
que aparegui en les normes U.N.E. i en el seu cas en les normes I.S.O. De tot això se n'exceptuen
les definicions específiques que es descriuen a continuació.
Els nivells sonors calculats en projectes i les lectures o registres realitzats mitjançant equips de
medició s'expressaran en dBA. (decibelis escala de ponderació A).
1- Nivell sonor exterior.- És el nivell sonor procedent d'una activitat (font emissora) i mesurat a
l'exterior, del lloc de la recepció. Quan el punt de recepció estigui situat en un edifici, el micròfon
de l'equip de mesura es col·locarà a una distància de 0,5 a 1 m de la façana, murs exteriors de patis
d'illa o de patis de llums de l'edifici receptor. Si el punt de recepció està situat en la via pública o
espais públics el micròfon es col·locarà a 10 m dels límits de la propietat de l'establiment o activitat
emissora, i a 1,5 m d'alçada sobre el sòl.
2- Nivell sonor interior.- És el nivell sonor procedent d'una activitat (font emissora) mesurat en
l'interior de l'edifici receptor. El micròfon de l'equip de mesura es col·locarà en el centre de
l'habitació i a una distància no inferior a 1 m de les parets i a una alçada de 1,5 m. El mesurament
s'efectuarà amb les finestres i els balcons tancats.
El nivell sonor interior només s'utilitzarà com a indicador del grau de molèstia per soroll en un
edifici quan es presumeixi que el soroll es transmet des del local emissor per l'estructura i no per
via aèria de façana, finestres o balcons, i en aquest cas el criteri a aplicar serà el del nivell sonor
exterior.
3- Vibracions.- És el paràmetre indicatiu del grau de vibració existent en els edificis. Serà el valor
eficaç de l'acceleració vertical en m/s2, i en terceres parts d'una octava entre 1 i 80 Hz.
Els límits de vibració admissible vindran donats pels valors que prengui A, segons el límit LA fixat
en aquesta normativa i la següent relació: LA = 20 log A/Ao. On A és el límit de l'acceleració
admissible en m/s2 en cada terç d'octava, i Ao el valor de referència en m/s2 a les diferents
freqüències centrals en terceres parts d'octava entre 1 i 80 Hz.
A = 2. 10-5. f 1/2
o
A = 10-5
o
A = 0,125. 10-5. f
o

per a (1<f<4)
per a (4<f<8)
per a (8<f<80)
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L'acceleròmetre es fixarà en zones fermes de sòls, sostres o forjats, en el centre de les habitacions
de l'immoble receptor de les vibracions.
5- Horari.- A efectes d'aquesta normativa es delimiten els següents espais de temps, quen no
obstant podran ésser modificats o complementats per les ordenances municipals:
a) Dia: horari comprès entre les 8,00 del matí i les 22,00 hores.
b) Nit: horari comprès entre les 22,00 hores i les 8,00 hores del matí.
Art. 94. Directrius generals
En els projectes de nova instal·lació i en els d'ampliacions o modificacions d'importància, es
consideraran les molèsties que, per efectes indirectes de soroll, aquests projectes puguin ocasionar
en les immediacions de la seva implantació, amb l'objecte de proposar les solucions adequades per
evitar-les o disminuir-les o bé instal·lar-les en llocs més adequats.
Així, en els edificis amb ús mixt d'habitatge i altres activitats, i en locals contingus a edificis
d'habitatge o de residència s'accentuaran les mesures preventives en la concepció, disseny i
muntatge d'antivibratoris i de sistemes de reducció de qualsevol tipus de sorolls.
Art. 95. Condicions exigibles a elements constructius.
1. Considerem que els riscs de superar els nivells d'emissió que s'especifiquen en aquest capítol,
són majors quan l'activitat o l’emisió de sorools està situada en el mateix edifici o contigu a l'edifici
d'ús d'habitatge, sanitari o educatiu. Per això, s'estableixen unes condicions mínimes d'aïllament
acústic per a aquestes situacions. Si bé aquests mínims poden ser encara insuficients per a
determinades activitats i han de ser incrementats per endavant pel propi usuari de l'activitat o
aparells, es consideren imprescindibles per poder autoritzar la implantació d'activitats o per regularne els usos d’aparells en edificis d'ús mixt o contigu a edificis residencials, sanitaris o educatius o
en els propis edificis residencials.
2. L'aïllament acústic mínim al soroll aeri exigible als elements constructius horitzontals i verticals
que conformen la separació entre els límits del recinte de l'activitat i els d'un ús d'habitatge, sanitari
o docent és de 50 dBA per a les activitats i instal·lacions en funcionament durant l'horari diurn i de
55 dBA durant horari parcialment o totalment nocturn. Aquesta norma també es d’apliació entre els
usos residencials.
Art. 96. Condicions exigibles a les màquines i instal·lacions.
1. Totes les màquines, aparells i instal·lacions d'activitats contígües a edificis o situades en edificis
amb ús d'habitatge, sanitari o educatiu, s’instal·laran sense ancoratges ni adossament directes al sòl,
parets o sostres, interposant els elements i muntatges antivibratoris adequats per evitar la
transmissió de sorolls i vibracions que excedeixin dels límits del capítol 7.
2. La connexió dels equips de ventilació i climatització a conductes i canonades es realitzarà
sempre mitjançant juntes o dispositius elàstics. Aquestes canonades i conductes es soportaran
mitjançant elements elàstics per evitar la transmissió de sorolls i vibracions a través de l'estructura
de l'edifici
3. L'incompliment d'aquests requisits serà suficient per denegar o no autoritzar i, si escau, precintar
la instal·lació corresponent.
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Art. 97. Condicions exigibles a activitats de nova implantació.
1. No es permet el funcionament de màquines, aparells i instal·lacions de nova implantació que
originin, en edificis d'habitatge, sanitaris o educatius, nivells sonors en les zones de recepció
superiors als límits de la Taula I, ni nivells de vibració superiors als de la Taula II.
Taula I.
A)
Zona de recepció
Zones industrials
zones residencials
altres zones
Taula II.
Zona de recepció
zones industrials
zones residencial
altres zones

Nivell sonor max exterior(dB A)

Dia
55
60
70

Nit
45
50
60

Nivell sonor max.interir(dB

Dia
35
40
40

Nit
30
35
35

Nivell de vibració max.(LA)
Dia
62
62
66

Nit
58
58
62

2. Per evitar les molèsties originades pels infrasons en cap cas el nivell sonor exterior produït per
una activitat serà superior als valors següents en bandes d'una octava:
Taula III.

Freqüències (Hz)
Nivell sonor (dB)

Infrasons
Baixes freqüències
2 4 8 16 31
63
80 80 80 79 75
67

Es presumirà que poden donar-se excessius nivells d'infrasons quan, essent el nivell sonor exterior
inferior a 55 dBA, la lectura en "lineal" verificada amb sonòmetre de Tipus I sigui superior a 79
dB. En aquest cas es procedirà a una comprovació més detallada per bandes d'octava o terç
d'octava.
Sempre que sigui possible, la medició es realitzarà amb la font parada i en marxa, per a una segura
identificació d'aquesta i dels seus nivells.
Art. 98. Condicions exigibles a activitats existents o en tràmit.
1. L'Administració podrà concedir una immissió temporal de sorolls i vibracions de fins 5 dB sobre
els límits que figuren en els quadres I i II de l'article anterior a les activitats existents o en tràmit, en
la data d'entrada en vigor d'aquesta normativa, que ho sol·licitin.
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Aquesta concessió serà prorrogable per anys naturals en tant no existeixin queixes fundades de
molèsties, situació en què es comprovaran els nivells existents i si escau es suspendrà la concessió
en un termini màxim de 3 mesos.
2. Si els nivells de soroll i vibracions superen els límits d'aquesta normativa més els de la concessió
temporal o els de la normativa en el termini de la concessió temporal, se seguirà el següent
procediment:
a) La persona responsable de l'activitat haurà de presentar, en un termini conforme amb la
legislació des de la notificació de nivells constatada per l'Ajuntament, un projecte tècnic de
reducció de sorolls o vibracions, visat pel Col·legi professional corresponent en el que, amb la
millor tecnologia correctora disponible, es proposi un pla d'actuació de reducció de sorolls o
vibracions, amb les dates del principi i finalització de les reformes.
b) Qualsevol persona afectada podrà examinar el projecte de reducció de sorolls o vibracions en el
termini previst per la Legislació, i al·legar el que estimi convenient.
c) Examinat el projecte i a la vista de les al·legacions presentades, els Serveis Tècnics de
l'Ajuntament acceptaran el projecte o proposaran les objeccions que creguin oportunes.
Seguidament el promotor de l'activitat portarà a terme el projecte definitiu i comunicarà la seva
finalització perquè l'Administració efectuï les comprovacions de les reformes proposades i la
verificació dels resultats d'aquestes.

Pàgina : 110

