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DE LA MODIFICACIÓ DELS ANNEXOS I i II DE 

Aquesta memòria 

urídic i de 

tècnic.  

Així mateix, respon a les Directrius de tècnica normativa sobre la tramitació dels expedients per a 

Comissió de Govern municipal. 

1. Anàlisi del context.

a, de 25 de febrer de 2011 (OMA), dedica el seu Títol 2 a 

la protecció 

font

ciutat, controlar possibles impactes sobre el seu patrimoni, protegir els ecosistemes i la salut de les 

persones, i evitar molèsties a la població. El cap ; tant 

25- -

, , sobre prevenció i 

Aquesta Ordre ministerial va ser derogada pel Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, i actualment, a 

Catalunya, ha quedat substituïda pel Decret 139/2018, de 

ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de 

 sobre 

addicional per al càlcul de la xemeneia, -5. En conseqüència,

de modificar al respecte. 

-1 estableix les

prescripcion és a dir, per a les activitats 

Atès que està en tràmit la modificació dels annexos Ordenança 

intervenció integral de tració ambiental, de 30 de març de 2001 (OMAIIAA), 

les activitats que hi consten a la realitat actual i que entre elles hi consten algunes considerades 

, es fa necessari modificar en paral·lel el dit annex I.3, incloent-hi 

aquestes noves activitats. 
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 Disposició A que permet 

per la Comissió de Govern.  

banda, OMA dedica el seu Títol 4 a la contaminació acústica. 

establir les normes adreçades a garantir la prevenció i vigilància i, en el seu cas, la correcció i 

reducció de la contaminació acústica produïda pel soroll i les vibracions, per evitar i reduir els danys i 

medi ambient, assegurar la deguda protecció a la població i al medi urbà, així com fixar criteris de 

bona qualitat acústica a la ciutat. Aquest títol, atesa la seva complexitat, 

eminentment tècnics i la necessitat constant dequació a les noves realitats, difereix gran part de la 

seva regulació als seus 16 annexos.  

De conformitat amb la Disp sessió 

de 9 d'abril de 2014,  la modificació dels mapes estratègics de soroll de l'Annex II.3 del Títol 

IV sobre contaminació acústica de l'Ordenança de Medi Ambient de Barcelona i dels Annexos II.1, 

II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10, II.11, II.14, II.15, II.16 del mateix Títol. 

De nou es fa necessària  demanda ciutadana 

ambiental, les noves realitats socials 

precisats i les exigències que sobre aquesta matèria imposa la Llei 16/2002, de 28 de juny, de 

protecció contra la contaminació acústica i la que la modifica, i la Llei estatal 37/2003, de 17 de 

 

En concret, el projecte de modificació inclou els annexos I i 

 

El 

normatiu, és vinculant i preceptiu tot i tractar-se de disp

instrumental, metrològic i metodològic. 

 

2. Impacte pressupostari. 

Pel que fa als ingressos i de conformitat amb el Reial Dec

de la Llei reguladora de les hisendes locals, la disposició sotmesa a aprovació no té cap repercussió 

fiscal en els impostos, les taxes, ni tampoc en els preus públics o les prestacions patrimonials 

públiques o tributàries.  

En relació amb la repercussió en els recursos materials i personals, l

implementació de la modificació de 

del títol 4, sobre contaminació acústica, de OMA, no comportarà el seu increment atès que la 
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procedimental ni competencial.  

 

3. Impacte econòmic i social. 

Atès que es tracta de la modificació dels annexos dels Títol 2 i 

conceptual i tècnic, no implica costos per als seus destinataris ni per a la realitat social i econòmica, o 

en qualsevol cas, els que puguin haver no són significatius. Tampoc comporta nous requeriments 

tècnics per als limitadors-enregistradors a càrrec dels titulars de les activitats. 

Ara bé, pel que fa als beneficis que pugui tenir el projecte de disposició cal esmentar que aquesta 

inclou adequacions que permeten 

distribueix i 

possible, evitar la dita contaminació acústica i els seus efectes en la societat  en general.  

 

4. Impacte normatiu. 

El contingut jurídic del projecte de modificació de  

T

de 2011, és vinculant i preceptiu tot i tractar-se de disposicions de s i ésser de 

caràcter essencialment tècnic, instrumental, metrològic i metodològic. Les modificacions establertes 

s ajusten a la normativa vigent aplicable. 

En relació amb la incidència de les mesures proposades per la disposició en termes d

 amb l  

Pel que fa a la simplificació de càrregues administratives, el projecte normatiu no regula cap 

procediment administratiu propi i, , és 

per això que no suposa noves càrregues administratives que comportin la necessitat d informar o 

formar el personal tècnic municipal.  

Finalment, en relació a

únicament modifica íntegrament i, per tant, substitueix:  

- .1 i 3 del títol 2, sobre 

25 de febrer de 2011. 

- L  25 de 

febrer de 2011. 
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No obstant això, cal tenir en compte que el dit projecte de modificació dels annexos I i II, en concret 

pel que fa a la zonificació acústica, implica adequar el planejament municipal (inclosos els plans 

est

Els instruments de planejament urbanístic han de tenir en compte les zones de sensibilitat acústica 

municipal i les normes per a les noves 

construccions en zones de soroll.  

Al municipi de Barcelona el planejament urbanístic el constitueix el Pla General Metropolità de 

Barcelona aprovat el 14 de juliol de 

metropolitana d'edificació aprovada el 15 de juny de 1978  

aprovada el 18 d'abril de 1985 hauran de tenir present les zones de sensibilitat acústica. Tot i que 

Procediment 

pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, per fer evident aquesta obligació. 

-1.1, relatiu 

a Recollida i gestió de residus municipals per gestors de residus al marge del servei municipal de 

recollida.  

impacte del projecte normatiu sobre disposicions de caràcter general municipal, es 

 contradiu les disposicions 

vigents, tanmateix, en el cas que aquest sigui aprovat pot incidir en les següents disposicions, atès 

 

- Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de 

Barcelona, de 24 gener 2006. 

- , 15 de gener de 1999. 

- Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona, de 19 de juny de 1999. 

- Ordenança  , de 

30 de març de 2001 (OMAIIAA). 

- Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en les obres, de 25 de 

febrer de 2011 (ORPIMO). 
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5. Impacte de gènere. 

no pertinent. 

 

6. Impacte tècnic.  

a la justificació tècnica dels canvis de annex I del títol 2, sobre la protecció de 

 i contaminació acústica, . 

A. Objecte 

 

 

B. Canvis normatius 

 

 

Annex I.1 Alçada addicional per al càlcul de la xemeneia. 

ú

encara que algunes parts continuaven sent aplicables per a aquelles comunitats autònomes que no 

haguessin reglamentat al respecte.  

Aquest va ser el cas de Catalunya fins que la Generalitat va promulgar el Decret 139/2018, de 3 de 

juliol, sobre els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin 

activitats potencialment contaminants de l'atmosfera.  

Ministerial 

aspectes: 

- -5 Alçada dels Conductes 

I.1 Alçada addicional per al càlcul de la xemeneia. 

- -4 Registres per a la presa de 

mostres. 
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modifica la referència a e 18 

a. 

icle 25-5, es diu que 

mb del ústria de 

à

situació de la xemeneia respecte a les 

moment, és el Decret 139/2018 esmentat. 

or afegir explícitament  el 

paràgraf següent: 

Decret anterior i la IT-AT-

 

I no esperar que, indirectament com en el cas anterior, al llegir 25-

la remissió a la Instrucció 

Tècnica-AT-02 que és la que aplica, addicionalment, la Generalitat en tots els seus informes respecte 

a xemeneies i presa de mostres. 

. 

en els següents termes: 

activitats de 

provisió de menjars preparat amb tots els epígrafs que figuren en la modificació dels annexos de 

A

 de dubtes, el capítol 7 Olors, del Títol II Protecció de 

OMA. 

. 

altres pràctiques de

queixes que es puguin produir.  
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ACTUALITZACIONS I MODIFICACIONS ANNEX II DEL TÍTOL 4 SOBRE CONTAMINACIÓ 

ACÚSTICA 

Annex II.1 Definicions. 

En aquest annex, es modifiquen, es corregeixen,   algunes definicions amb 

facilitar la seva interpretació. 

Les definicions que es modifiquen  són: Activitat, Zona de sensibilitat acústica, Component tonal 

emergent, Emissió acústica, Immissió ,Soroll residual i Mapa estratègic de soroll. 

La definició d Activitat es reformula a fi de definir amb més precisió a quines activitats accions i/o 

maquinàries es refereix. En la definició de Zona de sensibilitat acústica èn dels 

usos del sòl i de . En el concepte de Component tonal 

emergent  

Amb la voluntat de distingir els diversos focus acústics que pertanyen a una activitat de les fonts 

sonores que composen el soroll ambiental, es modifiquen les definicions dels següents conceptes: 

Emissió acústica, Immissió i Soroll residual Emissió acústica i immissió es deixa de fer referència 

a la font sonora per referir-se a emissor acústic. En el concepte Soroll residual es canvia focus 

pertorbador per focus acústic. 

En la definició Mapa estratègic de Soroll  

de sol. 

DnTA, D2m,nT,A i nT,w ja que estan definits a la norma UNE-EN ISO 

16283 part 1, 2 i 3. 

Després es corregeix la nomenclatura dels següents paràmetres utilitzant subíndex: Lar, LAeq, 

LAFmàx, LAw, quedant de la següent manera: LAr, LAeq, LAFmax LAw.  I també es corregeix la definició 

de  En la definició de  es canvia especificat per específic.  

Per últim, s , Focus acústic i Sorol

nocturn. Els termes Pati i  immissió en 

els diferents annexos i manca la definició. Focus acústic 

focus acústics que pertanyen a una activitat dels emissors acústics que composen el soroll ambiental. 

La definició de S amb la voluntat de millorar  

soroll. 
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Annex II.2 Zones de sensibilitat acústiques i àrees acústiques. 

S acústica i A1.2 Parcs jardins i 

platges, i una nova zona acústica, A1.3 Zones urbanes tranquil·les, que les engloba. 

a zona acústica A1.3 també comprèn les zones de dins el tramat urbà que 

gaudeixen de molt bona qualitat acústica, les quals són molt tranquil·les i cal protegir-les. 

Annex II.3 Qualitat acústica del territori i mapes de capacitat. 

Aquest annex actualitza el Mapa de Capacitat Acústica de Barcelona, ja que segons normativa de 

rang superior 

t Jurídic de Medi Ambient del 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de 10-12-12. 

Respecte a la taules de valors: 

- E en endavant 

genèrica les zones acústiques, . 

- la segona taula de VLI 

les zones acústiques A1.1 i A1.2, i es crea la zona acústica A1.3. 

També,  dues frases a sota la taula dels VLI: la primera fase fa referència als Valors Límit 

patis A i patis B, la segona frase 

específics en les zones de sensibilitat acústica alta (A) i 

moderada (B) quan es sobrepassin els VLI segons el criteri establer

 

zones acústiques ZEPQUA, segons 

la Llei 5/2020 que modifica la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica. 

Després, es clarifica tant la responsabilitat dels emissors acústics quan en conjunt superen els Valors 

, com el càlcul de la mitja anual per obtenir els índexs acústics Ld, Le i Ln que es 

comparen amb els VLI establerts, . 

A continuació, es detalla amb més precisió  el protocol de comprovació del bon funcionament de la 

cadena de mesura   evitar mesuraments acústics erronis. 

Finalment, p

que en cas de dubte serà el Departament de Gestió i Avaluació Ambiental qui ha de dirimir-la. 

 



 
 
Medi Ambient i Serveis Urbans  Ecologia Urbana 
Gerència Adjunta 

 
 

 
-220, 3a planta 

08012 - Barcelona 
93.2914037/93.2914118 
qualitatambiental@bcn.cat 
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ 

 

9 

 

 

En aquest annex únicament  es detalla amb més precisió el protocol de comprovació del bon 

funcionament de la cadena de mesura,  evitar mesuraments acústics erronis. 

viari, ferroviari i marítim. 

Les modificacions fetes en aquest annex tenen per objecte especificar quin és el procediment a 

aplicar per al soroll estructural de infraestructures ferroviàries.  

Després, adapta (VLI) els canvis realitzats  a 

nex II.2. 

litzar els mesuraments acústics, amb la finalitat  procediment comú a 

seguir. 

Finalment, es detalla amb més precisió  el protocol de comprovació del bon funcionament de la 

cadena de mesura, evitar mesuraments acústics erronis. 

aeroportuàries. 

Ens aquest annex es realitzen dos canvis:  

- els canvis introduïts  

II.2.  

-  es detalla amb més precisió el protocol de comprovació del bon funcionament de la cadena 

de mesura, evitar mesuraments acústics erronis. 

Annex II.7 Mesura del soroll produït per les activitats, incloses les derivades de les relacions 

de veïnat. 

focus acústic i soroll de veïnat 

nnex II.1 de Definicions. 

Els canvis q avaluació en ambient 

exterior i interior: 

- Primer, e

de repetir-se, tant a  exterior com en  
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- Després, es canvia el redactat per explicar més clarament en quina condició el soroll residual 

passa a ser el límit màxim admissible.  

- 

presa de mesures només el tècnic, i com a màxim un observador, poden estar presents a 

 

- Addicionalment, es corregeix una errata en la taula de determinació del grau de components 

impulsius; concretament, es canvia un símbol per tal que quedi clar que entre els valors de Li 

de 3 i 6 cal fer una correcció de Ki=3. 

- Per acabar, es detalla amb més precisió  el protocol de comprovació del bon funcionament de 

la cadena de mesura, evitar mesuraments acústics erronis. 

A continuació es passen a detallar les actualitzacions realitzades en els punts d

interior i exterior: 

AMBIENT EXTERIOR 

- En primer lloc, dapta la taula  d  la definició de 

zones acústiques fetes en els annex II.1 i A1.1 i A1.2 en la 

zona A1.3 i la subclassificació de patis: PATI A i PATI B.  

- En segon lloc, indica que en les zones C3 és aquest ar quina 

zona acústica li correspon, en funció de la zona acústica que li correspondria, si no existís 

. 

- 

conflueixen diverses activitats i/o emissors acústics funcionant simultàniament. 

- En quart lloc alla amb més precisió on 

ubicar el sensor acústic, e les estances sensibles com al carrer, 

incloent-hi n alterar el soroll 

incident. 

- En cinquè lloc, explica com realitzar 

mesuraments quan els focus acústics funcionen de manera discontinua o tenen un 

funcionament de menys d 1 minut de durada. 

- En sisè lloc

nivell, distingint quan hi ha un mesurament o tres mesuraments que caracteritzen els soroll de 

uncionant. 
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- En setè lloc, es canvia el redactat de 

remarcant que quan hi ha correccions de nivell la correcció per al soroll residual. 

- Per finalitzar compliment la condició de compliment per a patis 

tranquils tipus A i B. 

 

AMBIENT INTERIOR 

- Immissió les estances de serveis en 

habitatges: distribuïdors, galeries i passadissos, ja que abans no estaven contemplats. En 

ús comercial i industrial amb la voluntat d uniformitzar el procés 

l i la de veïnatge 

mesura. 

- En segon lloc, de compliment es baixa de 10 a 5 els decibels de superació 

apartat es corregeix una errata:  

Annex II.8 Mesur  

feta en aquest annex té per objecte adaptar-se a la nova normativa tècnica per al 

mesurament dels aïllaments acústics: la UNE-EN ISO 16283-1, UNE-EN ISO 16283-2 i UNE-EN ISO 

16283-3. 

Annex II.10 Regulació del funcionament, nivells màxim i metodologia de mesura pels avisadors 

acústics. 

emergències, mbulàncies. En aquest mateix apartat A 

es distingeix un nivell de potència acústica màxima per al període de dia i un altra per als períodes de 

, que desenvolupa la Llei del 

soroll, regula només sobre els períodes de vespre i nit. 

-se a la finalitat del 

funcionament de les alarmes. 

. 

Aque possibilitat , com 

aire lliure, ja que no es contemplava aquesta situació. 

 per a les activitats que poden 

ls locals que estan en edificis que tenen unes 
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característiques particulars que faciliten la transmissió estructural. En aquests casos cal aplicar una 

solució constructiva de major complexitat per complir amb els requeriments dels annexos II.7 i II.8.  

Aquests casos són: 

- propis 

activitats de gimnàs, escola de dansa, activitats on es necessiti realitzar la càrrega i 

descàrrega amb carretons pesats i similars. 

- 

fusta contralaminada, edificis CLT (Cross Laminated Timber). 

Addicionalment, s dapta 

 

Després es modifica la frase amb la qual es permet rebaixar el sostre per aclarir el concepte de 

distància lliure i així evitar equívocs.  

També, es determina 

evitant els horaris de descans dels veïns. 

Finalment, amb  

obligació de presentar la certificació emesa pel projectista i/o instal·lador/a 

segons la qual 

 

Annex II. bracions per a les obres. 

En aquest annex el primer que , ja que la definició del 

concepte  inclou els  paràmetres de soroll i vibracions. Per tan

12  quedaria de la manera següent: Annex II.12 

obres. 

Després, que aquest annex es obres públiques com a les privades. 

la informació que es requereix 

 

1. 

(VLI) de 

.7  cal demanar el compliment dels VLI dels annexos II.3, II.4 i afegir el compliment de 

II.13. 
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Annex II.13 Immissió de les vibracions als interiors dels edificis. 

En aquest annex es rebaixa en 3 decibels  de la vibracions produïdes per la 

com ara gimnasos oberts 24h, càrrega i descàrrega de mercaderies en horari nocturn, etc. El nou 

 

 

Addicionalment, es detalla el protocol del procediment de mesuraments de vibracions de tipus 

receptors sensibles. 

i emissor acústic descrite  

Annex II.14 Requeriments tècnics dels limitadors-registradors. 

limitador-registrador

per la paraula limitador-enregistrador. 

Després, explica quina és destacar 

 

-enregistrador distingint 3 grups de 

requeriments del limitador-enregistrador  de dades, i els 

de transmissió i visualització de dades. 

Finalment, per afavorir el fabricant dels limitadors-enregistradors, el ti

instal·lador o empresa instal·ladora, es reformulen les obligacions del titular del limitador-

-

enregistrador. 

Annex II.15 Classificació de les activitats en funció del niv  

subclassifiquen els grups I i II per distingir les activitats que tenen un alt contingut de 

lament acústic diferenciat per 

aquests  

Addicionalment, inclouen les activitats emergents no contemplades amb anterioritat: espais de 

música viva i scape rooms. 

 






