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lnforme interpretatiu de criteris acústics de les activitats

En el cas que les normatives rnunicipals corresponents irtcorporin una nova tipologia
d'activitat amb èl nom de "Espai de Cultura Viva" i atenent les demandes fetes per
flCUB, els requeriment acústics que haurien de complir aquests espais, d'acord amb el
que estableix l'ordenança de medi ambient, són els següents:

1. Espai Cultura Viva tipus A o per múslca amplificada
Espai de cultura viva amb música en directe amplificada: música amplificada és aquella
gue es reprodueix mitjançant equips d'amplificació fins arribar a 105 dB(A) a la font
d'emissió.

Requeriments:
'.;

- Mèsures correctores necessàries per donar compliment a l' Annex ll.7 de
I'OMA.

- Garantir un aïtlament mínim de façana de 45 dBJA).

- Desenvolupar l' activitat amb portes i finestres tancades.
- Disposar de doble porta àmb molles de retprn.i tancament hermètic (o

sistemes equlvalents).
- Aportar informe d'instal.lació d'un limitador - enregistrador que compleixi

amb els requeriments establerts a l'Annex 11,14 de l'Ordenança de Medi
Ambient (OMA).

- Disposar de cartells a l' entrada de f establiment d' avís del nivetl sonor a l'
interior.

- Considerar, com a mínim, un aïllament per aluna emissió de 95 dB(A).
- Previsió de l'eniissió a l'interior del local. '"

- Descripció del tipus d' actuacions musicals que es preveuen realitzar,
especificant els instruments que s' utilitzaran i aportant la seva

, caracteritzacióacústica.
- Justificar mitjançant rnesures d' aïllament acústíc que es com.pleix amb els

nivells de l'Annex ll.8.a de l'Ordenança de MediAmbient (OMA),

- Justificar mitjançant mesures d 'immissió qüà es compleix amb els valors

límits d'immissió de t'Annex ll.7 de l'Ordenança de MediAmbient (OMA).
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2. Espai Cuttura Viva tipüs B o per música semiacústica

Espai de cultura viva amb música en directe semiacústica: música semi amplificada"és

aquella que es reprodüèix mitjançant petits equips d'amplificació sense superar els 94

dB(A) a la font d'emissió::

Requeriments:

Mesures correctores necessàries per donar compliment a l' Annex ll.7 de

l'Ordenança de MediAmbient (OMA).

Garantir un aïllàment mínim de façana de 35 dB(A).

Desenvolupar l' activitat amb portes i finestrès tancades.

Disposar de doble por.ta amb molles de retorn -i tancament hermètic (o

sistemes equiüalents).
Aportar infoiiire d'instal.lació d'un limitador - enregistrador que compleixi

amb els requ'eriments establerts a l'Annex 11.14 de l'Ordenança de Medi

Ambient (oMA). Que l' amplificació (veu, vents, etc) passi pel limitador'

Al menys una de les línies de so haurà de passar pel limitador. En el cas de

que el conjunt de línies passin per una taula de mescla, la sortida de la
mateixa haurà de passar pel limitador.
Disposar'de cartells a l'entrada de l'establiment d'avís del nivell sonor a

l'interior.
Considerar, com a mínim, un aïllament per a una emissió de 90 dB(A).

Previsió de ltemissió a l'interior del local.

Descripció del tipus d' actuacions musicals qúe es preve.uen realitzar,

especificant els instruments que s' utilitzaran i aportant la seva

ca racterització acústica

Justificar mitjançant mesures d' aïllament acústic que es compleix amb els

nivells de l'Annex ll.8,a de l'Ordenança de Medi Ambient (OMA).

Justificar mitjançant mesures d 'immissió que es compleix amb els valors

límits d'immissió de l'Annex ll.7 de l'Ordenança de MediAmbient (OMA).
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3. Espal Cultura Viva tlpus C o per múslca acústlca
Espai de cultura viva amb música'en directe acústica: música acústica és aquella que es

reprodueix sense utilitzar cap"tipus d'amplificació electrònlca.
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