Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General de Qualitat Ambiental

PROPOSTES DE LES COMISSIONS (TÈCNICS DEL SECTOR I ADMINISTRACIÓ
LOCAL) PER MODIFICAR EL DECRET 176/2009, DE 10 DE NOVEMBRE, PEL QUAL
S’APROVA EL REGLAMENT DE LA LLEI 16/2002, DE 28 DE JUNY, DE PROTECCIÓ
CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, I S’ADAPTEN ELS SEUS ANNEXOS

Incloure concepte activitat existent: sol·licitud llicència abans entrada vigor Decret
176/2009. Excloure relacions veïnat.
Valors límit per àrees tranquil·les i metodologia de mesurament.

Annex 3 - Annex 4
-

Revisió de correcció per Baixa freqüència en base DIN 4568. No avaluar-les en
interior.

-

Revisió components impulsius

-

Eliminar soroll residual com a fase de soroll

-

Especificar avaluació en polígons industrials

-

Introducció de la incertesa en els resultats

-

Afegir un valor límit més restrictiu quan soroll residual és molt baix

-

Posar totes les correccions K’s en un mateix annex

-

Regular les terrasses

-

Regular grups electrògens d’emergència

Annex 4
-

LAFmax de 45 dB(A) en horari nocturn en els dormitoris, pel soroll produït per portes i
persianes de locals comercials, portes de garatge i portes d’entrada en edificis.

-

Incloure valor límit 25 dB(A) en dormitoris sense excepció

-

El soroll provocat per les activitats i el veïnatge no podrà superar en locals
comercials i similars el nivell sonor equivalent, LAeq de 45 dB (A), ni en locals d’ús
industrial superar els 55 dB (A).

-

Zonificació de patis d’interior d’illa

Annex 5 Instal·lacions de tir
Incloure espantalls acústic a l’àmbit d’aplicació. Revisar període avaluació
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Annex 6. Valors límit d’emissió de soroll dels vehicles de motor i dels ciclomotors.
Incloure valor límit de ciclomotors de 91 dB(A)

Annex 7 Immissió de les vibracions als interiors dels edificis
Incloure ús comercial, restauració o similars.
Mesurament triaxial
si la direcció dominant de la vibració no està definida per
infraestructures i activitats

Altres punts
-

possibilitat d’incloure una suspensió directa: superació d’objectius de qualitat fins a
80-85 dB(A) en façana fins a 9-10 dies/any per festes, festivals....

-

Especificitat en l’avaluació de :
o

recollida de residus

o

patis d’escola

o

campanes

o

activitats a l’aire lliure
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