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EXPEDIENT: 22SD069DC 
 
INFORME    . 
 

informació 
pública del Decret ció de 

Plenari en sessió de data 25 de febrer de 2011. 
 
 
Primer.- ANTECEDENTS  
 

I.- En data 25 d , 
Sra. Aránzazu Millás Nicuesa, va 

nt de Barcelona.   

II.- Que en data 2 de maig de 2022, el Gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans va 

tin pertinents per 
a la seva aprovació, inclosa la sol·licitud dels informes que resultin pertinents. 
 
III.- En data 9 de maig de 2022, els Serveis Jurídics municipals van emetre informe 

 la Comissió de 
Govern  referenciat. 

IV.- Que en data 12 de maig de 2022 la Comissió de Govern va adoptar la següent 
resolució: 

APROVAR INICIALMENT 
ol 4, relatiu a la contaminació acústica, de 

disposició addicional primera.  

SOTMETRE'L a infor

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  

ESTABLIR que, en cas que no es formulin al·legacions dur
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acord i, en aquest cas, PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la 
Gaseta municipal de Barcelona i en el web municipal. 

V.- Que el referit acord va ser degudament notificat i publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 25 de maig de 2022, anunci que va ser esmenat en data 
7 de juny de 2022, a la Gaseta Municipal i al web municipal. Que durant el referit 

 
 
 

Segon.- CONSIDERACIONS PRÈVIES: 

 

Primerament, es vol fer una consideració prèvia relativa a la sistemàtica seguida per al 
tractament de les al·legacions amb les particularitats següents: 

 

1. En el present informe es fa la consideració del contingut de les al·legacions tant 
des de la vessant tècnica-jurídica, com també tècnica. 
 

2. Grups d
hi ha al·legacions que tenen el mateix contingut o molt similar, per la qual cosa 

una mateixa qüestió. At quant 

al·legacions relatives o alienes al regulat del 
decret:  

 
Grup A. Al·legacions relatives al regulat del decret ......................................................... 4 

A.1. Mapa de capacitat acústica: canvis de zonificacions acústiques. ................. 4 

A.1.1.- Zonificació acústica del c/ Joaquim Costa ................................................. 7 

A.1.2.- Zonificació acústica del c/ Joaquim Costa i entorns ................................. 7 

A.1.3.- Zonificació acústica del c/ Pintor Fortuny ................................................. 8 

A.1.4.- 
Orwell ................................................................................................................... 8 

A.1.5.- Zonificació acústica del c/ Enric Granados ................................................ 9 

A.1.6. Zonificació acústica del barri de Gràcia i en concret la de Pl. Raspall i 
entorns .................................................................................................................. 9 
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A.1.7. Zonificació acústica de la Pl. Virreina i entorns ........................................ 10 

A.1.8. Zonificació acústica del c/ Vinya .............................................................. 11 

A.1.9. Zona ZARE dels districtes de Ciutat Vella i de Gràcia ............................... 12 

A.1.10. Mapa de capacitat acústica del districte de Sants  Montjuïc............... 13 

A.1.11. Zonificació als entorns de les zones hospitalàries ................................. 14 

A.1.12. Zonificació del barri del Raval ................................................................ 15 

A.1.13. Zonificació del tram de la Ronda Sant Antoni entre els carrers de 
Ferlandina i de Floridablanca. ............................................................................ 16 

A.2. Annexos II del Títol 4 relatiu a la contaminació acústica ............................ 17 

A.2.1. Annex II.1. Definicions: control inicials .................................................... 17 

A.2.2. Annex II.3: Zones Urbanes Tranquil·les (A1.3) ......................................... 18 

A.2.3. Annex II.3: Zones A1 i C3 .......................................................................... 19 

A.2.4. Annex II.3: Objectius de qualitat acústica ................................................ 20 

A.2.5. Annex II.3: Increment de 5 dB(A) en les zones urbanes existents. .......... 21 

A.2.6. Annex II.3: Seguiment durant 9 setmanes ............................................... 22 

A.2.7 A  .............................................. 22 

A.2.8.- AFmax ...................................... 23 

A.2.9.-  .......................................... 23 

A.2.10.- Annex II.3: Verificació del sistema de mesura ...................................... 24 

A.2.11.- Annex II.3. 4: avaluació: circumstàncies meteorològiques................... 25 

A.2.12.- Annex II.7. A apartat 2.5: en les de les activitats ubicades a les platges 
 ........................................ 25 

A.2.13.-  ............... 26 

A.2.14.- Annex II.7: 
baixa freqüència ................................................................................................. 27 

A.2.15.- de components tonals 
emergents ........................................................................................................... 28 

A.2.16.- 
impulsius ............................................................................................................. 28 

A.2.17.- Annex II.7: Correcció per soroll residual. Aplicacions correccions de 
nivell (K) .............................................................................................................. 29 
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A.2.18. Annex II.7.B apartat 2.2. Avaluació del soroll de portes de garatge, 
ascensors, portes metàl·liques i similars ............................................................ 29 

A.19. Annex II.7.B apartat 2.3. valor límit màxim admissible és el nivell de soroll 
residual ............................................................................................................... 30 

A.2.20. - Annex II.7.B apartat 3: condicions mesuraments. Punt e. ................... 31 

A.2.21. -  ................ 31 

GRUP B. Qüestions alienes al regulat al Decret. ............................................................ 33 

B1. Presentar com Esborrany el Text del Decret de Modificació que es presenta 
a Informació Pública. .......................................................................................... 33 

 

 

3. 
contingut de les al·legacions, en el benentès que es manté el sentit del seu 
contingut íntegre. 
 

4. Les al·legacions presentades fora de termini no han estat considerades en 

 

 

Tercer.- TRACTAMENT DE LES AL·LEGACIONS: 

 

Grup A. Al·legacions relatives al regulat del decret 

una 
qüestió relativa al regulat del decret. 

 

A.1. Mapa de capacitat acústica: canvis de zonificacions acústiques. 

A l hora de respondre les al·legacions sobre el 
en compte aquests criteris: 

El mapa de capacitat acústica s'ha d'elaborat i representat, seguint els criteris que 
estableix el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a 

nove
compte el que estableix nt de Barcelona 
(Publicada al BOPB el maig del 2011 i la modificació dels annexos publicada al BOPB a 

14). 
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El mapa de capacitat acústica és un instrument per a la gestió ambiental del soroll, que 
té com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la que està 
exposada la població i la prevenció i/o millora de la qualitat acústica del territori. 

El mapa assigna els nivells d'immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori 
determinat, establint les zones de sensibilitat acústica, que agrupen les parts del 
territori amb la mateixa percepció acústica (alta, moderada i baixa), per a tres períodes 

Addicionalment  les zones decl
acústica (ZEPQA), les zones de règim especial (ZARE), i altres àrees de sensibilitat 
acústica que assoleixin uns objectius de qualitat que atorguin més protecció al 
territori, com ara les Zones Urbanes Tranquil·les (ZUT). 

La fase de zonificació acústica, tal i com diuen els articles 3 i 6 i del Decret 
245/2005, de 8 de novembre (modificat pel Decret 176/2009), consisteix en 

 amb: 

- La identificació dels emissors acústics del territori. 
- Determinació del nivell de soroll ambiental. 
- Zonificació acústica del territori. 
- Concreció del mapa de capacitat acústica. 

 

els criteris utilitzats per a la 
realització del mapa de capacitat acústica es presenten a la taula següent. 
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A 
Decret 245/2005 (modificat segons el Decret 176/2009)  

 

destinen de manera prioritària 

que les complementen, com ara zones verdes 
la pràctica  . 

Aquest ús admet també activitats, comerços i terrasses de manera puntual. 

 activitats i/o 
infraestructures de transport existents. 

Aquest ús admet algunes activitats, activitats de restauració, comerços i terrasses, on 
també pot haver-hi trànsit viari mig o alt. 

Zona acústica B2  

Inclouen els espais destinats amb preferència a activitats comercials i 
oficines, espais destinats a restauració, allotjament i altres, parcs 
tecnològics amb exclusió  productives en gran quantitat, 
incloent- que els són pròpies i 
totes aquelles activitats i espais diferents dels esmentats a C1. 

aquestes zones admeten també ús residencial. 

 

 

Les zones acústiques A4 (amb predomini de l ús residencial) i B1 (on coexisteix 
residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents) tenen els 
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A.1.1.- Zonificació acústica del c/ Joaquim Costa 

Interessat 

20340628) . 

 

Contingut de les al·legacions 

Els al·legant sol·liciten canviar la zonificació del c/ Joaquim Costa.  Actualment està 
zonificat com a B2 i sol·liciten que es canviï a A4. 

 

Tractament 

S'ESTIMA    

. 

El fet de ser B1, vol dir que els objectius de qualitat acústica (Annex II.3) de 
65 dB(A) període dia, 65 dB(A) període nit i 55 dB(A) 

període nit. Aquests valors són els mateixos que un carrer A4. 

 

 

A.1.2.- Zonificació acústica del c/ Joaquim Costa i entorns 

Interessat 

003  2022-0341208); 019 (Registre 2022-0342990). 

 

Contingut de les al·legacions 

Els al·legant sol·liciten canviar la zonificació del c/ Joaquim Costa, c/ Ferlandina 23-33 i 
Pl. dels Àngels.  Aquests carrers estan zonificats com a B2 i sol·liciten que es canviï a 
A4. 

 

Tractament 

   

 

El fet de ser B1, vol dir que els objectius de qualitat acústica (Annex II.3) de 
(A) període dia, 65 dB(A) període nit i 55 dB(A) 

període nit. Aquests valors són els mateixos que un carrer A4. 
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propers mesos s
concretarà les accions per a aconseguir la progressiva disminució del soroll fins a la 
seva neutralització.  

Seguidament es treballarà per assolir el , objectiu 
final perseguit, ja que aquest carrer i plaça no és únicament residencial, sinó que 

 

El fet de ser B1, vol dir que els objectius de qualitat acústica (Annex II.3) de 

període nit. Aquests valors són els mateixos que un carrer A4. 

 

 

A.1.5.- Zonificació acústica del c/ Enric Granados 

Interessat 

0229306353). 

 

Contingut de les al·legacions 

El c/ Enric Granados està zonificat com a B2 i sol·licita que es canviï a A4. 

 

Tractament 

  

   

l 
 

El fet de ser B1, vol dir que els objectius de qualitat acústica (Annex II.3) de 

període nit. Aquests valors són els mateixos que un carrer A4. 

 

 

 

A.1.6. Zonificació acústica del barri de Gràcia i en concret la de Pl. Raspall i entorns 

Interessat 
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Contingut de les al·legacions 

r una banda que es revisi la zonificació acústica del barri de 
Gràcia i que es modifiqui la versió on-line del Mapa Estratègic de Soroll 2021 dels 

siguin A4. 

 

Tractament 

parcialment  

 Zonificació de la Pl Raspall i els carrers Tordera i Siracusa  

 

Un cop aprovat definitivament el mapa de capacitat acústica 2021, es procedirà a 
publicar al citat visor. 

 tant la Pl. Raspall com els carrers 
Tordera i Siracusa estan zonificats com a carrers A4. 

 

 

 

 

En el barri de Gracia revisar els carrers B1 perquè siguin A4 

La zona acústica B1 està pensada quan 
i/o infraestructures de transport existents. Per tant, carrers per a vianants o carrers 
amb trànsit baix on també hi ha 
realitzen els canvis demanats. 

A més a més, el fet de ser B1, vol dir que els objectius de qualitat acústica (Annex II.3) 
5 

dB(A) període nit. Aquests valors són els mateixos que un carrer A4. 

 

 

A.1.7. Zonificació acústica de la Pl. Virreina i entorns 

 

Interessat 

20229307084); 010 (20229307053); 
011 (20229307472), 012 (Registre 20229306989). 
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  Contingut de les al·legacions 

Sol·licita que es revisi el mapa de capacitat acústica al sector de la Virreina i voltants: 
carrers Santa Creu, Església, Astúries, Or i Verdi i que es zonifiquin com a A4. 

 

Tractament 

l·legació 

Pel que fa a la zonificació dels carrers Santa Creu
trams de carrer Astúries entre el carrer Verdi i la Plaça de la Virreina i el tram de carrer 

idalet que actualment són una 
B2, i la proposta és que siguin una B1. aquesta part de an a 
ser A4 ja que 
nocturn. 

 

Pel que fa a la plaça de la Virreina, carrer Torrijos i els trams del carrer Or entre Verdi i 
, 

atès que aquests carrers i plaça no són 
 

El fet de ser B1, vol dir que els objectius de qualitat acústica (Annex II.3) de 
(A) període dia, 65 dB(A) període nit i 55 dB(A) 

període nit. Aquests valors són els mateixos que un carrer A4. 

 

A.1.8. Zonificació acústica del c/ Vinya  

 

Interessat 

014 (Registre 20229305890); 015 (Registre 20229305988); 016 (20229306700). 

   

Contingut de les al·legacions 

Sol·licita que es revisi el mapa de capacitat acústica al c/ Vinya i que es zonifiqui com a 
A4. 

 

Tractament 

ESTIMA  

A4. 
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A.1.9. Zona ZARE dels districtes de Ciutat Vella i de Gràcia 

 

Interessat 

014 (Registre 20229305890); 015 (Registre 20229305988); 016 (20229306700); 017 
(Registre 20229307212). 

   

Contingut de les al·legacions 

Els al·legants demanen revisar les zones ZARE dels districtes de Ciutat Vella i Gràcia i 
locs no han millorat al llarg dels anys.  

Tractament 

 

Una Zona de Règim Especial (ZARE), és una àrea en que es produeix una elevada 
contaminació acústica a causa de nombroses activitats de restauració, terrasses i 
aglomeració de p

2011( publicat al BOP el 2/5/2011). 

  

 

 es pot treure la zona ZARE quan 

 

 

en aquest es

concretarà les accions per a aconseguir la progressiva disminució del soroll fins a la 
seva neutralització.  
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En el cas del c/ Escudellers els nivells de soroll han disminuit lleugerament respecte del 
2016, però encara es supera amb escreix els valors de la B2. 

 

Seguidament un cop assolits els nivells de la B2 es treballarà per assolir els valors límit 

 

El fet de ser B1, vol dir que els objectius de qualitat acústica (Annex II.3) de 

període nit. Aquests valors són els mateixos que un carrer A4. 

 

 

 

A.1.10. Mapa de capacitat acústica del districte de Sants  Montjuïc  

Interessat 

014 (Registre 20229305890); 015 (Registre 20229305988); 016 (20229306700); 017 
(Registre 20229307212). 

   

Contingut de les al·legacions 

Mostra la disconformitat pel canvi de zonificació de bona part de la muntanya que era 
ZEPQA i es proposa que sigui ZUT. També proposa que sigui ZARE el Poble Espanyol. 

 

Tractament 
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La muntanya de Montjuïc, en el seu conjunt, és el gran parc urbà de Barcelona. 
Condensa una oferta àmplia i ext

 

biodiversitat, i els usos ciutadans es proposa aquest canvi de zonificació, de ZEPQA a 
ZUT. 

ció acústica del mateix.  

El Poble Espanyol, situat a la falda de la muntanya de Montjuïc, no es pot declarar 
 

2. Poden ésser declarades ZARE les zones en què se sobrepassin els valors 

acústica baixa en 15 dB(A) o més, dues vegades per setmana, durant dues 
setmanes consecutives  

Segons el Mapa Estratègic de Soroll realitzat el 2017 el nivell de soroll ambiental en 
aquest àmbit no supera els 60 dB(A) de nit en façana dels habitatges més propers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1.11. Zonificació als entorns de les zones hospitalàries  

Interessat 

014 (Registre 20229305890); 015 (Registre 20229305988); 016 (20229306700). 

   

Contingut de les al·legacions 

de la Maternitat siguin zones B1 i B2. 

 

Tractament 



Medi Ambient i Serveis Urbans - Ecologia Urbana

 

15 
 

 

Els entorns de les zones hospitalàries en la gran majoria de casos estan zonificats 

vehicles . 

En general els nivells 

tant, els nivells sonors generats pel trànsit existent en aquestes vies implica que els 
 

Per reduir el soroll fa uns anys es va elaborar el Pla Específic per a la reducció del Soroll 
a les Zones Hospitalàries. El pla  estableix les línies les 

requeriments de la normativa vigent (Llei 37/2003 del Ruido). 

 

talària 
per detectar-
a corregir aquestes problemàtiques i millorar la qualitat acústica. 

 

 

 

 

 

 

A.1.12. Zonificació del barri del Raval  

Interessat 

018 (Registre 20229307937) 

   

Contingut de les al·legacions 

Sol·licita canvi de zonificació acústica a A4 a les zones interiors del barri del Raval, canvi 
i nodes 

arri del Raval a A4. 

 

Tractament 
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s canvia la zonificació a B1. 

El fet de ser B1, vol dir que els objectius de qualitat acústica (Annex II.3) de 

període nit. Aquests valors són els mateixos que un carrer A4. 

 

Pel que fa a carrers interiors del barri del Raval amb activitat terciària es canvia la 
zonificació de B2 a B1 els següents carrers/places: Joaquim Costa, Plaça Emili Vendrell, 
carrer de Josep Oriol, i carrer de Sant Rafael entre la Rambla del Raval i el passatge de 
Bernardí Martorell, carrer Ferlandina entre Joaquim Costa i carrer Montalegre, i la 
Plaça Joan Coromines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1.13. Zonificació del tram de la Ronda Sant Antoni entre els carrers de Ferlandina i de 
Floridablanca. 

Interessat 

018 (Registre 20229307937) 

   

Contingut de les al·legacions 

Sol·licita en canvi de zonificació de la Ronda Sant Antoni entre els carrers Ferlandina i 
Floridablanca. 

 

Tractament 

ESTIMA  
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Revisada la documentació de la millora de la urbanització de la Ronda Sant Antoni, es 
canvia la zonificació acústica de la mateixa ronda entre els carrers Ferlandina i 
Floridablanca que passarà a ser A4. 

 

 

A.2. Annexos II del Títol 4 relatiu a la contaminació acústica 

En els següents apartats es donarà resposta a les al·legacions presentades a diferents 
apartats del Títol 4 relatiu a la contaminació acústica. 

 

A.2.1. Annex II.1. Definicions: control inicials 

Interessat 

013 (Registre 20229307098) 

   

Contingut de les al·legacions 

Definicions el següent: 

Control inicial (segons article 46-5 ap. 6): justificació tècnica de compliment de valors 

II.8 i II.13) per activitats de nova implantació realitzada per una Entitat de control de 
per a la Prevenció de la Contaminació Acústica (EC-PCA de tipus A) habilitada per la 
Generalitat de Catalunya. 

 

 

 

Tractament 

 

Definicions tos normatius per 
clarificar i facilitar la comprensió de certs termes que apareixeran posteriorment al 
llarg de la norma. Considerem que el tràmit Control Inicial, àmpliament explicat a la 
normativa ambiental, no li correspon estar a la llista de definici
Ordenança.   

Sense ser exhaustiu, la normativa que defineix i regula els controls, inicial i periòdic de 
les activitats, és la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental 
de les activitat; respecte a les Entitats de Cont
sobre les entitats col·laboradores de medi ambient i, a nivell local, es disposa de 
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de Barcelona, 30 de març del 2001 (OMAIIAA) 
 

perquè considerem que el tràmit del Control Inicial està prou definit a la normativa 
esmentada i que, en el suposat cas que no fos així,  considerem que no és ni a un 

    el lloc 
competent a resoldre aquesta qüestió. 

 

 

A.2.2. Annex II.3: Zones Urbanes Tranquil·les (A1.3) 

Interessat 

 014 (Registre 20229305890); 015 (Registre 20229305988); 016 (20229306700); 017 
(Registre 20229307212). 

 

Contingut de les al·legacions 

1.2 i 
 

 darreres, passant en les noves A 
1.3 a un màxim nocturn de 50 dB. Aquestes zones semblen les destinades a aplicar-se 
en primer terme abans de les ZEPQA (més restrictives que les ZUT). 

 

Tractament 

 

nicions de les dues àrees en qüestió. La definició de la 
 

em zones urbanitzades que, degut a les seves dimensions i forma, els nivells 
 

 

A 1.3 ZUT (Zones Urbanes Tranquil·les). Àrees que inclouen parcs, platges, 
zones amb ús pred
acústica alta, zones pacificades o restringides al trànsit de vehicles, i en 

acústica. 
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Els parcs, jardins i platges de la ciutat ofereixen espais en un entorn tranquil i en 

soroll.  

sts espais.  

En el Mapa Estratègic del 2017 es va considerar els soroll en el interior dels parcs 

continuació es mostra un exemple del nivell sonor amb isòfones del soroll dels parcs 
 

Tal i com es veu en les imatges anteriors, el soroll als parcs pel seu propi ús, oscil·la 
entre els 45 i 60 dB(A). 

 

 
 

 

 

 

 

 

A.2.3. Annex II.3: Zones A1 i C3  

Interessat 

 014 (Registre 20229305890); 015 (Registre 20229305988); 016 (20229306700); 017 
(Registre 20229307212). 

Contingut de les al·legacions 

acústiques A1 i C3. 

Tractament 

 

Pel que fa a les zones acústiques C3 (Sectors del territori afectats per sistemes generals 

zonificació de la trama urbana de Barcelona quedant només zonificats com a C3 el 
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Aquests són els casos de la C-16, Rondes de Dalt i de Baix, C-58, etc.  

a la zonificació B1 (Àrees on coexisteixen 

persegueix la protecció dels habitatges més propers a aquestes grans infraestructures. 

que produeixen les seves infraestructures. 

 

 
En la imatge es veu com el tronc central de la Ronda de Dalt és C3, i els laterals on hi ha 

 

 

 períodes 
de dia i vespre, i de 45 dB(A) pel període de nit. 

 

 

 

A.2.4. Annex II.3: Objectius de qualitat acústica  

Interessat 

 014 (Registre 20229305890); 015 (Registre 20229305988); 016 (20229306700); 017 
(Registre 20229307212). 

 

Contingut de les al·legacions 

Els al·legats indiquen que els valors del període vespre són massa permissius. Tenint en 
compte les penalitzacions dels períodes de vespre (5dB) i nit (10 dB), equival a 

 la nit 
40 dB(A). El període vespre (21 a 23h) queda excessivament proper als nivells diürns. 
Proposen reduir aquest Le=55 dB(A), que donaria com a valors màxims 60, 50 40 dB(A) 
pel període dia, vespre i nit respectivament. 
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Tractament 

gació. 

La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i annexos 

Reglament de la Llei, estableix
i
incorporen cap tipus de penalització. 

 

 

A.2.5. Annex II.3: Increment de 5 dB(A) en les zones urbanes existents. 

 

Interessat 

007 (Registre 20229306476); 014 (Registre 20229305890); 015 (Registre 
20229305988); 016 (20229306700); 017 (Registre 20229307212). 

 

Contingut de les al·legacions 

Proposen 
usos del sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2) el valor límit d
per a les zones urbanitzades existents. 

 

Tractament 

ES DESESTIMA  

 Decret 176/2009 amb 
 

Aquest increment de 5 decibels es realitza en unes determinades zones acústiques i 

transport viari, ferroviari, marítim i aeri, per a les activitats, i per les activitats de tir. En 
 

infraestructures de transport viari, ferroviari, marítim, aeri, a les vies 
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Interessat 

014 (Registre 20229305890); 015 (Registre 20229305988); 016 (20229306700); 017 
(Registre 20229307212). 

 

Contingut de les al·legacions 

(Ld, Leq, LAr  

 

Tractament 

MA   

Ln. 

 

 

 

 

 

 

A.2.10.- Annex II.3: Verificació del sistema de mesura 

 

Interessat 

014 (Registre 20229305890); 015 (Registre 20229305988); 016 (20229306700); 017 
(Registre 20229307212). 

 

Contingut de les al·legacions 

actual és una barbaritat. Seria més adequada una variació de ± 0,2 dB. Són dB i no pas 
dBA. 

 

Tractament 

ES DESESTIMA  
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Tractament 

 

La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i annexos 

Reglament de la Llei, estableix quins 
avaluació.  

procediment. 

 

 

A.2.17.- Annex II.7: Correcció per soroll residual. Aplicacions correccions de nivell (K) 

Interessat 

014 (Registre 20229305890); 015 (Registre 20229305988); 016 (20229306700); 017 
(Registre 20229307212). 

 

Contingut de les al·legacions 

no es realitza la correcció per soroll de fons . 

 

Tractament 

ES D  

Aquest procediment any 2011, i per 
tant es porta aplicant més de 10 anys. 

El procediment té 
aquells casos en que l
menor de 3 dB(A) i no ha estat possible repetir el mesurament per incrementar la 
diferència. 

Tots els mesuraments acústics són realitzats per tècnics competents i degudament 
acreditats els quals han de vetllar pel correcte desenvolupament de la mesura. En cas 

 aquestes correccions sense realitzar la correcció per soroll de fons sempre 
 

 

A.2.18. Annex II.7.B apartat 2.2. Avaluació del soroll de portes de garatge, ascensors, 
portes metàl·liques i similars 
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Interessat 

014 (Registre 20229305890); 015 (Registre 20229305988); 016 (20229306700); 017 
(Registre 20229307212). 

 

Contingut de les al·legacions 

Es 

l LAFmàx mesurat prové de 
la  

Tractament 

 

Tots els mesuraments acústics són realitzats per tècnics competents i degudament 
acreditats els quals han de vetllar pel correcte desenvolupament de la mesura. En els 
casos de mesures que aval

AFmàx prové de la 
font avaluada i no de sorolls aliens. 

 

 

 

 

 

A.19. Annex II.7.B apartat 2.3. valor límit màxim admissible és el nivell de soroll 
residual 

 

Interessat 

014 (Registre 20229305890); 015 (Registre 20229305988); 016 (20229306700); 017 
(Registre 20229307212). 

 

Contingut de les al·legacions 

rrecció 
per soroll residual i el nivell de soroll residual, LAeq.resid, sigui superior als valors 
establerts per aquesta Ordenança, el valor límit admissible passa a ser el nivell de 

 

Els al·legants manifesten que de forma puntual, i tal i com està redactat, suposa ser 
més permissiu i que seria aconsellable demanar que es justifiqui la decisió. 
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Els al·legants sol·liciten per una banda, no actualitzar la part A. de sirenes de vehicles 

característiques de la directivitat de la sirena. 

Tractament 

  

 

1367/2007. 

 

A. Si  
 

 

que regularà la intensitat sonora dels seus avisadors acústics sent el nivell màxim 
permès de 95 dB (A) mesurats: 

- A 7,5 metres de distància del vehicle i en la direcció de màxima emissió, en 
horari diürn. 

- A 3 metres de distància del vehicle i en la direcció de màxima emissió, en 
horari vespertí (21-23h) i nocturn (23-7h), 

 
Pel que fa a la directivitat de la sirena,  
 
L ústica i 
Mecànica de la UPC un estudi de recerca 

. En aquest estudi es conclou, entre altres aspectes, que el pont 
a directivitat i encapsulament molt bons i 

similars als assajats: 
- Un increment entre 10 i 12 dB en la direcció frontal respecte la posterior. 
-  
-  360º (trencada per un lòbul a 270º). 

 
A continuació es mostra el diagrama de directivitat de la sirena muntada en el pont de 
llums i es pot comparar amb els resultats aconseguit amb una sirena encapsulada. 
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GRUP B. Qüestions alienes al regulat al Decret. 

 

B1. Presentar com Esborrany el Text del Decret de Modificació que es presenta a 
Informació Pública. 

 

Interessat 

018 (Registre 20229307937) 

   

Contingut de les al·legacions 

 sobre la improcedència de nomenar esborrany al 
text del decret  
següent:  
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del contingut del document normatiu sotmès a informació pública i al·legacions 
uest document es sol·licita:  

1- 

 
 
 

Tractament 

 

 
de modificació del annexos I i II 

 
 

 
Els posteriors apartats del web incorporen els documents inicials amb els informes 
pertin
seguretat jurídica donat que consta clarament identificant en apartat diferenciat el 

pública.  
 

 
 
 
 
 
Quart.- FONAMENTS JURÍDICS 
 
 

Règim jurídic aplicable i procediment administratiu  
 

Decret de la Comissió de Govern per la 

Barcelona 

ó inicial del decret referenciat es va portar a terme per acord de la 
Comissió de Govern de data 12 de maig de 2022 i va ser publicat al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona de data 25 de maig de 2022, anunci que va ser 
esmenat en data 7 de juny de 2022.  

 

 -  
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ment Administratiu Comú de les 

 

9/2014, del 29 
de desembre, de Transparència, accés a la informació i bon govern (DOGC 
31/12/2014) relatiu a la transparència de les decisions i actuacions de rellevància 

documents justificatius de la tramitació dels projectes o avantprojectes normatius, 
els diversos textos de les disposicions i la relació i valoració dels documents originats 

dels 
 

ó de les normes municipals., en compliment dels principis de govern 
obert abans referits, cal publicar a la seu electrònica o al web municipal la versió 

 

 

partir del 2016, en acompliment de les obligacions de transparència, han de ser 
objecte de publicació a la seu electrònica o al web municipal el projecte normatiu 

les contribucions fetes amb ocasió de la participació ciutadana.  

presentat 
 

 

- Documentació  

La proposta normativa és una disposició de caràcter general que modifica una 

aboració de les normes municipals. 

del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP). 
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Així mateix  el text íntegre de Decret  amb les modificacions que 
recullen les al·legacions i esmenes que es proposen introduir-

ormació pública, totes les quals no afecten a 
 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Primer.- RESOLDRE 

acord 

Qualitat Ambiental  
 
Segon.- APROVAR-LO 

 
 
Tercer.- PUBLICAR el present acord així com el text íntegre del decret en el Butlletí 

 
 






