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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 ANTECEDENTS 

El present informe d’inspecció conté la determinació dels nivells d’immissió de soroll en ambient exterior 

en horari diürn, produïts per una activitat de circuit de motocròs amb servei de bar situada a Can Pradell 

de Baix, del terme municipal de Vallgorguina, titularitat de “Motoclub Sant Celoni”, per a la verificació 

d’un expedient de requeriment administració reglamentari, com a Entitat de Control i Protecció de la 

Contaminació Acústica. 

El caràcter de la inspecció és, per tant, de tipus reglamentari, sent l’Ajuntament de Vallgorguina, i 

l’administració competent,  el receptor final de l’informe dels resultats de la inspecció. 

1.2 OBJECTE 

Determinar el nivell acústic d’avaluació de la immissió sonora produïda pel desenvolupament habitual 

de l’activitat sobre el receptor sensible, amb la finalitat de comparar-lo amb els nivells límit d’immissió 

establerts en l’Ordenança municipal reguladora de la contaminació per soroll de Vallgorguina, normativa 

adaptada al Decret 176/2009 que modifica els Annexos de la Llei 16/2002, de protecció contra la 

contaminació acústica, i així efectuar la pertinent declaració de conformitat, o no compliment, de les 

exigències establertes en la normativa d’aplicació, segons petició dels serveis tècnics municipals. 

2. LEGISLACIÓ D’APLICACIÓ I NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

Les mesures incloses en el present informe s’han realitzat conforme als procediments establerts en els 

següents documents normatius: 

− Ordenança municipal reguladora de la contaminació per soroll de Vallgorguina, aprovada el 

08/03/2018. 

− UNE-ISO 1996-2:2007 Descripció, mesura i avaluació del soroll ambiental. Determinació de 

nivells de soroll ambiental. 

− Norma UNE-ISO 1996-2:2009, “Descripción, medición, y evaluación del ruido ambiental” – 

Parte 2: Determinación de los niveles de ruido ambiental. 

− UNE-ISO 1996-3:1987 Descripció, mesura i avaluació del soroll ambiental. Aplicació als límits 

de soroll. 

Així mateix, les mesures s’han realitzat conforme als procediments establerts en els següents  

documents interns de AB-AUCATEL INSPECCION Y CONTROL S.L.U.: 

− Instrucció Técnica IT-ACU01: Mostreig i Assaig de Soroll Ambiental. 

Per tal de dur a terme el present informe acústic s’ha tingut en compte l’horari, el règim de funcionament 

de l’establiment i de les possibles fonts de soroll pertanyents a l’activitat; el període en què aquestes 

darreres poden causar més molèsties; així com l’existència d’altres fonts de soroll properes no 

vinculades però que hagin pogut contribuir als nivells d’emissió i d’immissió de soroll corresponents. 
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Per tant, s’aplicaran els següents límits corresponents segons normativa: 

USOS DEL SÒL 
Valors límit d’immissió en dB(A) 

Ld(7h - 21h) Le(21h - 23h) Ln(23h - 7h) 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)    

(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural 50 50 40 

(A3) Habitatges situats al medi rural 52 52 42 

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial 55 55 45 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)    

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats 

i/o infraestructures de transport existents 

60 60 50 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1) 60 60 50 

(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial. 60 60 50 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)    

(C1) Recreatius i d’espectacles 63 63 53 

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial 65 65 55 

Ld, Le i Ln = índexs d’immissió de soroll pel període de dia, vespre i nit respectivament. 

Valors d’atenció: en les activitats existents en zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (B3), (C1) i (C2), el valor límit 
d’immissió s’incrementa en 5 dB(A). 

Compliment: 

Es considera que es respecten els valors límit d’immissió de soroll establerts en aquest annex quan els nivells d’avaluació 
compleixen, durant cada període d’avaluació, el següent: 

a) Cap valor del nivell d’avaluació, LAri supera en més de 5 dB(A) durant 30 minuts, de manera continua o discontínua, 
en els períodes dia, vespre o nit, els valors fixats en aquest annex. 

b) Cap nivell d’avaluació LAr supera els valors fixats en aquest annex. 
c) El conjunt d’emissors no supera els objectius de qualitat acústica establerts a l’annex 1. 

 

Taula 2.1. Valors límit d’immissió sonora segons l’Annex 3 de l’Ordenança municipal, immissió sonora aplicable a l’ambient 
exterior produïda per les activitats, incloses les relacions de veïnat. 
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En tot cas, el conjunt dels emissors acústics han de complir amb els objectius de qualitat acústica: 

USOS DEL SÒL 
Valors límit d’immissió en dB(A) 

Ld (7h - 21h) Le (21h - 23h) Ln (23h - 7h) 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)    

(A1) Espais d’interès natural i altres - - - 

(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural 55 55 45 

(A3) Habitatges situats al medi rural 57 57 47 

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial 60 60 50 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)    

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport existents 65 65 55 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1) 65 65 55 

(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial. 65 65 55 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)    

(C1) Recreatius i d’espectacles 68 68 58 

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial 70 70 60 

(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generales 
d’infraestructures de transport o altres equipaments públics 

- - - 

Ld, Le i Ln = índexs d’immissió de soroll pel període de dia, vespre i nit respectivament. 

Valors d’atenció: en les zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2) i per habitatges existents 
en el medi rural (A3), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A). 

Taula 2.2. Annex 1 de l’Ordenança municipal. Objectius de qualitat acústica. 
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3. FONTS SONORES 

3.1 LOCALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ GENERAL 

Les fonts de soroll a tenir en compte es troben situades en espais específics a la intempèrie pel que 

representa a la majoria de les instal·lacions, essent principalment les següents: 

• Música d’ambient a través dels 2 altaveus de la zona de bar. 

• Megàfon de pistes. 

• Usuaris amb motocicletes de gran cilindrada, que ocupen la pista central. 

• Usuaris amb motocicletes de petita cilindrada, que ocupen la pista d’infants. 

 

 

 

Fotografia 1: Circuit principal. Fotografia 2: Zona de preparació. 

  
 

Fotografia 3: Circuit d’infants. Fotografia 4: Altaveus a la zona bar. Fotografia 5: Megàfon de pistes. 

 

3.2 HORARI DE FUNCIONAMENT 

L’activitat roman oberta al públic, segons manifesta el titular, de forma habitual entre setmana, de 

dimarts a dijous, en horari comprès de 17:00h a 20:30h és a dir, i de divendres a diumenge de 8:30 a 

13:00h., sempre durant el període horari diürn. 
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3.3 CARACTERÍSTIQUES DE LES FONTS DE SOROLL 

En base al període d’avaluació i al funcionament de l’activitat, es poden distingir clarament dues fases 

de soroll en l’avaluació que corresponen a la fase d’activitat, una primera fase caracteritzada pel 

funcionament de totes les fonts de soroll de l’activitat en funcionament simultani (condicions de màxima 

emissió sonora i de funcionament màxim de l’activitat durant el cap de setmana), i una segona fase de 

fons, anomenada fase de soroll residual, i que correspon al soroll ambiental propi de la zona on es 

produeix l’avaluació sense cap font de l’activitat en funcionament. 

- Fase d’Activitat: funcionament simultani de totes les fonts sonores de l’activitat a màxim règim.  

- Fase residual: trànsit rodat + soroll veïnal (soroll ambiental sense la contribució de les fonts de 

soroll de l’activitat avaluada). 

El tipus de soroll avaluat es considera així doncs de tipus variable donat el gran marge de variabilitat 

dels nivells equivalents sonors detectats als receptors sensibles més exposats, i amb una freqüència 

intermitent al llarg de l’horari d’obertura de l’activitat, amb la possibilitat de presència de components 

tonals i/o impulsives. 

Pel que fa a les principals fonts sonores, cal destacar que la música d’ambient de la zona de servei de 

bar no es percep més enllà del perímetre exterior de l’activitat del circuit, ara bé el soroll dels motors de 

les motocicletes dels usuaris del circuit es percep amb tota claredat des de la façana més exposada 

dels receptors sensibles més propers. D’aquesta forma es pot observar que en funció del nombre 

d’usuaris de la pista principal, donat que la pista d’infants té molt poca incidència, el soroll és més 

sostingut o més intermitent. Cal tenir present que donat el tipus d’esport que es desenvolupa a les 

instal·lacions avaluades, i segons s’ha pogut observar in situ durant el procés relatiu al pla de mostreig, 

els usuaris i pilots, fan cicles d’ús de les pistes de més o menys 30 minuts de durada, fent descansos 

entre cada cicle, i per tant la pista principal no està en ús continu al seu màxim aforament durant tot el 

temps del període d’avaluació diürn (180 minuts), al màxim aforament, degut a la pròpia idiosincràsia 

de l’activitat. Tot i així al present estudi s’han agafat les mesures relatives a la màxima ocupació de les 

pistes per tal d’avaluar la situació i cas més desfavorables. 
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4. ENTORN DE LA MESURA 

4.1 DESCRIPCIÓ DE L’ENTORN 

L’activitat estudiada es troba situada en una zona destinada a us recreatiu i d’espectacles, la Finca de 

Can Pradell de baix, i  infraestructures viàries, amb afectació del soroll procedent del trànsit de vehicles 

per la carretera C-61. 

Els principals receptors del soroll generat per l’activitat de “Motoclub Sant Celoni”, són els veïns i usuaris 

del càmping de Roquetes ubicats a uns 160 metres en línia recta, segons ICC, des de la zona de la 

pista principal més propera a la façana de l’edificació del càmping més exposada al circuit. 

Des del punt de mesura on es situa el receptor sensible més proper hi ha percepció del soroll procedent 

de l’activitat objecte d’estudi, així com soroll procedent del trànsit de vehicles al seu pas, principalment, 

per la carretera C-61, així com del soroll procedent del pas de vehicles al seu pas pel camí d’accés al 

mateix càmping. El punt receptor té una alta afectació a més a més de la fauna existent a l’indret 

formada pel càntic d’ocells. 

D’aquesta manera s’espera un alt índex en components impulsius deguts a aquesta particularitat pel 

que es recomana tenir en compte el valor de percentil 90. 

Aquesta afecció acústica pròpia de la zona de mesura s’ha tingut en compte a l’hora d’avaluar l’impacte 

acústic propi de l’activitat. En tot moment s’ha intentat caracteritzar únicament les fonts a avaluar i, en 

els casos que no ha estat possible, s’ha garantit que les condicions ambientals presents en el moment 

de la mesura fossin idèntiques en totes les fases analitzades.  
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4.2 RECEPTORS I PUNTS DE MESURA 

El punt de mesura es van escollir tenint en compte la ubicació de les principals fonts de soroll, la situació 

dels receptors sensibles més propers i la possibilitat d’existència d’altres fonts sonores no relacionades 

amb l’activitat però que podrien afectar als nivells d’immissió acústica de la mesura. 

Així doncs, els principals receptors del soroll generat a l’activitat són els veïns i usuaris del càmping de 

Roquetes situats a l’entorn més proper. S’ha pogut constatar que degut a l’orografia de l’entorn amb 

turons que envolten les pistes del circuit, no hi ha percepció procedent del circuit de forma clara i 

significativa en cap altre receptor sensible. 

Durant el pla de mostreig, previ als assajos d’obtenció de les mostres dels nivells d’immissió sonora, es 

va poder comprovar l’afectació de les principals fonts sonores sobre els receptors sensibles més 

exposats i ubicats a la façana est.  

En conclusió es va procedir al mostreig dels nivells d’immissió sonora al següent punts de mesura: 

Punt Ambient Característiques i situació (adreça)   

1 Exterior 

Micròfon situat a poc més de 2 metres de la façana de l’edificació situada a la zona 

d’accés al càmping de Roquetes, del terme municipal de Vallgorguina.  

(UTM: X-457031; Y-4612627, segons ICC).  

Punt destinat a avaluar el soroll d’immissió procedent dels emissors acústics de  

l’activitat avaluada front als receptors sensibles més exposats.  

Avaluació mitjançant l’Annex 3 de l’Ordenança municipal, tenint en compte que 

la transmissió del soroll és aèria. 

Taula 4.2: Característiques dels punts de mesura. 

 
 

Fotografia des del punt de mesura n.1. Fotografia del punt de mesura n.1. 
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A continuació a la fotografia següent es mostra la situació dels punts de mesura: 
 

 

Fotografia 7: Situació del punt de mesura, respecte les fonts de soroll avaluades de l’activitat. El micròfon es situa 
a poc més de 2 metres de la façana dels receptors sensibles més propers i exposats a l’activitat. 

 

 

 

      

Punt núm. 1 

 
MOTOCLUB 

SANT 
CELONI 
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5. ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA I USOS DEL SÒL 

El municipi de Vallgorguina, disposa actualment de mapa de capacitat acústica en base a l’Ordenança 

i al Decret 176/2009.  

Segons el mapa de capacitat acústica de l’Ajuntament de Vallgorguina, el punt de mesura es troba ubicat 

en una zona de sensibilitat acústica B2 amb predomini de sòl d'ús terciari diferent a recreatius i 

espectacles. 

 

 

Figura 5.1: Extracte del mapa de capacitat acústica del municipi de Vallgorguina. 

 

Per tant, s’aplicaran els següents límits corresponents segons normativa en mesures de soroll produït per 

les activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat: 

 
Valors límit d’immissió, en dB(A) 

Punt de 
mesura 

Ús del sol / 
Local receptor 

Horari diürn 
(de 07 h a 21 h) 

Horari vespertí 
(de 21 h a 23 h) 

Horari nocturn 
(de 23 h a 07 h) 

1  
Ambient Exterior 

Zona B2 
60 60 50 

Taula 5.1: valors límit d’immissió establerts a la normativa d’aplicació. 
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6. EQUIPS DE MESURA 

6.1 INSTRUMENTACIÓ UTILITZADA 

Per realitzar els mesuraments descrits en l’apartat anterior s’han utilitzat els elements que es descriuen 

a continuació: 

CARACTERÍSTIQUES SONÒMETRE CALIBRADOR 

ANEMÒMETRE I 

ESTACIÓ 

METEOROLÒGICA 

FLEXÒMETRE 

Marca BRUEL & KJ ÆR BRUEL & KJ ÆR EHDIS SUAOKI 

Model 2250 4231 LH-300  D5 

Núm. sèrie 3011752 3018982 01705097 AC00092540 

Tipus 1 1L -- -- 

Núm. Equip 404R01 405R02 407V02 408D08 

Validesa de la 

verificació / 

calibració 

31/07/2018 31/07/2018 24/11/2020 23/02/2020 

Taula 6.1: Dades tècniques dels aparells utilitzats en la mesura. 

El sonòmetre i el calibrador acústic disposen de la verificació periòdica d’acord amb els criteris 

establerts a l’Ordre del 25 de setembre de 2007, del Ministeri de Foment, per la que es regula el control 

metrològic de l’Estat dels instruments destinats a la mesura de so audible i dels calibradors acústics, i 

a l’Ordre del 30 de juny de 1999, del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de 

Catalunya. 

A l’Annex II s’inclouen els certificats de calibració periòdica del sonòmetre i del calibrador, expedits per 

TRADELAB S.L. Els equips han estat sotmesos als assajos corresponents a la secció d’apartats de les 

normes de referència propostes per la Ordre Ministerial  ITC/2845/2007 per a la verificació periòdica de 

sonòmetres. 

6.2 VERIFICACIÓ DEL SONÒMETRE INTEGRADOR 

Tal i com s’exigeix en les normatives legals vigents, abans i després dels mesurament, s’ha realitzat 

una verificació acústica de la cadena de mesurament mitjançant calibrador que garanteixi un marge de 

desviació no superior a 0,5 dB (A), respecte del valor de referència inicial, obtenint-se satisfactòriament: 

PERÍODE DIÜRN 

Ajust a 94,0 dB(A) Valor en dB(A) 

Verificació inicial 93,6  

Verificació final 93,6  

Taula 6.2: Valors de verificació previs i posteriors a l’assaig. 
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7. DESCRIPCIÓ DEL MESURAMENT I RESULTATS 

7.1 DATA I TÈCNICS DE LES MESURES 

Amb data de 10/06/2018, AB-AUCATEL INSPECCIÓN Y CONTROL SLU, entitat acreditada com a EC-

PCA, va dur a terme la present actuació, des del receptor sensible més exposat al qual s’ha tingut 

accés.  

Les mesures es van efectuar entre les 9:45 i les 13:05, en horari diürn, per Santiago Andrés, tècnic 

habilitat i qualificat d’AB-AUCATEL INSPECCION Y CONTROL S.L.U.  

Cal destacar que s’han garantit les condicions de funcionament de totes les instal·lacions i fonts sonores 

de l’activitat i per tant, de les mesures realitzades, mitjançant la presència de dos tècnics d’AB-

AUCATEL INSPECCIÓN Y CONTROL, SLU; un d’ells mesurant al receptor sensible i l’altre comprovant 

el règim de funcionament d’aquestes.  

7.2 CONDICIONS METEOROLÒGIQUES 

Per tal de presentar els resultats en condicions favorables, s’ha assegurat que les mesures es 

realitzessin en absència de pluja, de sòl mullat i entre uns valors dels paràmetres de temperatura i 

humitat relativa acceptables pels instruments de mesura utilitzats, i per tal d’assegurar la 

representativitat d’aquestes segons protocols de mesura establerts a la norma UNE-ISO 1996-2:2009, 

per a la mesura de soroll ambiental. 

Ambient / Període HR (%) Temperatura (ºC) Vent (m/s) 

Exterior / Diürn 58,0 24,8 <3,9 

Taula 7.2: Dades meteorològiques existents durant la mesura. 

En base a les condicions meteorològiques obtingudes, es pot concloure que aquestes han estat aptes 

per a efectuar les mesures d’immissió acústica. 
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7.3 PARÀMETRES DE MESURA I CONDICIONS DE LES MESURES 

Els paràmetres i condicions de les mesures han estat les següents: 

- Paràmetres: LAeq, LAIeq (també LA90, LA10, LAFmax i Lmax/Lmin). 

- Temps d’integració: modes “FAST” i “Impulse”. 

- Temps de mesura: mostres d’entre 3 i 10 minuts, per la fase de soroll d’activitat en mesures 

exteriors. 

- Posició micròfon: equip de mesura muntat sobre un trespeus i situant el micròfon a 1,5 

metres a nivell del terra. 

- Inclinació micròfon: 45º, amb pantalla paravent. 

- Distàncies: a poc més de 2 metres de la façana de l’habitatge per evitar reflexions. 

- Diferència entre els valors extrems menor o igual a 3 dB(A). 

 

Segons la normativa, per obtenir mesuraments representatius, se n’han de dur a terme com a mínim 3, 

els quals es consideren vàlids quan la diferència entre els valors extrems obtinguts és menor o igual a 

3 dB(A). El resultat és la mitjana energètica dels 3 valors que compleixin aquesta condició. 

 

Així doncs, es van enregistrar, almenys, 3 mesuraments representatius per al punt de mesura i cada 

fase de soroll, amb una durada de temps per cada mesurament suficientment representativa, tenint en 

compte el tipus de soroll de l’activitat a avaluar, soroll tipus variable, i l’afectació del soroll ambiental 

aliè a l’activitat avaluada, per determinar els nivells sonors Leq en dB(A), en mode Fast i Impulse, així 

com l’espectre en 1/3 d’octava sense ponderar i mode Fast, de forma simultània, per tal de poder 

analitzar posteriorment, i amb les ponderacions adients, a més a més la presència de les possibles 

components de baixa freqüència, components tonals, i components impulsives, respectivament. 

7.4 RESULTATS DELS MESURAMENTS 

Per tal de dur a terme el present informe acústic s’ha tingut en compte l’horari, el règim de funcionament 

de l’establiment i de les fonts de soroll pertanyents a l’activitat; el període en què aquestes darreres 

poden causar més molèsties; així com l’existència d’altres fonts de soroll properes no vinculades però 

que hagin pogut contribuir als nivells d’immissió de soroll corresponents. 

A continuació es mostren els valors de pressió acústica obtinguts en la mesura i l’anàlisi de l’existència 

de components que puguin causar l’aplicació de correccions en la determinació del nivell d’avaluació 

final. No obstant, els criteris d’avaluació aplicats a l’hora d’avaluar les correccions dependran de la 

normativa aplicada o de la representativitat de cada fase i s’especificaran en les caselles d’observació.  

 

Val a dir, però, que els valors reflectits a la taula 7.4.1 són els valors del promig energètic de les tres 

mostres escollides com a més representatives de cada fase, i que han estat considerades com a vàlides 

tenint en compte que la diferència entre els valors extrems de les mesures enregistrades per cada fase 

de soroll ha estat menor o igual a 3 dB (A). 

mailto:eac@aucatel.com
http://www.aucatel.com/


 
AB-AUCATEL INSPECCION Y CONTROL S.L.U. 

C/ Salt nº19, 1ºA 

17005 - GIRONA 

Tel. 93 757 60 28 

eac@aucatel.com 

www.aucatel.com  

 

 

INF-ACU-01 Informe tipus Soroll Ambiental-V7 

Núm.exp: 4589 Pàg. 15/28 
 

7.4.1 Nivells d’immissió acústica 

A la següent taula es mostren els nivells de pressió acústica continus equivalents ponderats A (LAeq), 

els nivells de pressió acústica continus equivalents ponderats A amb la constant temporal d’impuls I 

(LAIeq), i els valors de percentil 90 per a cada fase de soroll de cara a avaluar els nivells d’immissió 

sonora finals. Els valors de percentil 90 poden donar una idea aproximada dels possibles valors de 

pressió acústica sense l’afecció de fonts sonores puntuals: 

PERÍODE DIÜRN A L’AMBIENT EXTERIOR  

Punt Fase 
Núm. 

Mesura 

LAIeq 

dB(A) 
LAF90 dB(A) LAeq dB(A) 

1 

Activitat 

1 62,9 52,4 

51,6 

60,0 

59,9 2 62,5 51,4 59,8 

3 62,7 50,8 59,8 

Residual 

1 50,0 43,1 

42,4 

47,3 

47,3 2 51,2 42,2 47,7 

3 50,8 41,6 47,0 

Observacions 

Els valors presentats corresponents a la fase d’activitat corresponen als 3 valors més elevats de les mesures 
(nivells equivalents més desfavorables) i representatives de la fase d’activitat més desfavorable, i que es van 
enregistrar en el moment de màxima confluència d’usuaris de les pistes del circuit durant la jornada matinal del 
diumenge. 

En el moment de realització dels mesuraments: 

- al punt receptor núm.1 existia percepció molt clara del soroll aeri (increment de 13 dB’s sobre el soroll 
ambiental) procedent de les fonts sonores de l’activitat, caracteritzat per l´ús de les motocicletes pels usuaris 
de la pista principal i en menor afectació de la pista d’infants. 

 
 

Definicions: 
o Període: correspon al període del dia, concretament el diürn està comprès entre les 7 i les 21 hores, 

el vespertí entre les 21 i les 23 hores, i el nocturn entre les 23 i les 7 hores. 
o Fase de soroll: temps en què el nivell de pressió sonora de la font que s’avalua es percep de manera 

uniforme en el lloc d’immissió, i també els components de baixes freqüències i/o tonals i/o impulsius. 
o LAeq: nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A, mesurat durant el període establert. 
o LAIeq: nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A, i amb constant temporal Impuls I, 

mesurat durant el període establert. 
o LAF90: : nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A, mesurat durant el 90% del temps de 

mesura del període establert. 
 

Taula 7.4.1: Nivells de pressió acústica obtinguts en les mesures. 

Tal i com estableix la normativa, quan en el procés de mesurament d'un soroll es percebin o detectin 
la presència de components de baixa freqüència, de tonals emergents, d'impulsius, o de qualsevol 
combinació entre ells, que provinguin de la font que s'avalua s'ha de realitzar una avaluació detallada 
del soroll introduint les correccions adequades. 

El valor màxim de la correcció resultant de la suma Kf + Kt + Ki no ha de ser mai superior a 9 dB. 
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7.4.2 Determinació de l’avaluació detallada de components de baixa freqüència, Kf 

Per a l'avaluació detallada del soroll per presència de components de baixa freqüència es pren com a 

procediment de referència el següent: 

a) S'ha de mesurar, de manera simultània, el nivell de pressió acústica amb les ponderacions 

freqüencials A i C de la font que s'ha d'avaluar i del soroll residual, de les bandes de terç d'octava de 

20 a 160 Hz. 

b) Es calcula la diferència entre els valors obtinguts:    Lf = LCeq(20 – 160 Hz), Ti – LAeq(20 – 160 Hz), Ti 

on LCeq, Ti  i LAeq, Ti són el resultat de la mitjana energètica dels tres mesuraments considerats vàlids.  

Si aquest diferència és menor a 20 dB es considera que no hi ha components de baixa freqüència 

significatius. En cas contrari, s'ha d'avaluar la importància de la baixa freqüència en detall, per tal de 

conèixer la seva contribució, d'acord amb els següents apartats: 

1. Obtenció del nivell de baixa freqüència audible. 

A cada una de les bandes de terç d'octava compreses entre 20 i 160 Hz se'ls ha de sostreure al nivell 

mesurat sense ponderar el llindar auditiu humà referenciat a la ISO 226:2003 (Tf). 

 

2. Obtenció del contingut energètic de baixa freqüència, LB. 

LB és el resultat de la suma energètica de les bandes en què la diferència obtinguda a l'apartat anterior 

és superior a zero. 

c) Es determina la presència o absència de components de baixa freqüència i el valor del paràmetre de 

correcció Kf aplicant la taula següent: 
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A continuació és mostra l’anàlisi detallat: 

PERÍODE DIÜRN A L’AMBIENT EXTERIOR  

Punt Fase LAeq (20-160 Hz) LCeq (20-160 Hz) Lf ≥20 LB Tipus Kf  - Observacions 

1 

Activitat 50,4 65,5 15,1 45,5 Nul 

Kf=0. No es detecten. 

Lf menor que 20 i per 
tant no es té en compte 
la LB, tot i ser de 45,5. 

Residual 35,8 58,9 23,1 29,4 Net - 

 

Definicions: 
o Kf : correcció de nivell per components de baixa freqüència. 
o Lf : diferència entre els valors de pressió acústica de la font que s’avalua amb les ponderacions A i C, a 

partir de les bandes de 1/3 d’octava de 20 Hz a 160 Hz. 
o LB : resultat de la suma energètica de les bandes audibles. 

 

Taula 7.4.2: Resum de l’anàlisi de components de baixa freqüència. 
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7.4.3 Determinació de l’avaluació detallada de components tonals emergents, Kt 

Per a l'avaluació detallada del soroll per presència de components tonals emergents es pren com a 

procediment de referència el següent: 

a) Es duu a terme l'anàlisi espectral del soroll en bandes d'1/3 d'octava entre 20 i 10.000 Hz. 

b) Es calcula la diferència:  Lt = Lf – Ls 

on: 

Lf és el nivell de pressió acústica de la banda f, que conté el to emergent. 

Ls és la mitjana aritmètica dels nivells de la banda situada immediatament per sobre i per sota de f. 

Lf i Ls són el resultat de la mitjana energètica dels tres mesuraments considerats vàlids. 

c) Es determina la presència o absència de components tonals i el valor del paràmetre de correcció Kt 

aplicant la taula següent: 

 

d) En el supòsit de la presència de més d'un component tonal emergent s'adopta com a valor del 

paràmetre Kt el més gran dels que s'han obtingut. 

e) La correcció Kt s'aplica quan el component tonal emergent sigui audible segons el llindar auditiu 

humà, que s'ha de referenciar a la norma ISO 226:2003. (Tf). 
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A continuació és mostra l’anàlisi detallat: 

PERÍODE DIÜRN A L’AMBIENT EXTERIOR  

Punt 
Freqüència 

(Hz) 

 Fase Lt  Tipus  Audible 

Activitat Residual Activitat Residual Activitat Residual  

1 
6.300 Sí Sí 3.1 3.9 Net Net Sí 

8.000 Sí Sí 6.0 7.9 Fort Fort Sí 
 

Definicions: 
o Kt : correcció de nivell per components tonals emergents i audibles, segons el llindar auditiu humà, a camp 

lliure, entre les bandes d’1/3 d’octava entre 20 i 10.000 Hz. 

 

Taula 7.4.3.1: Valors d’avaluació de components tonals per fase. 

Punt / Període Observacions 

1 - Diürn 

Kt=0. Tot i que es detecten components tonals emergents a les freqüències de 6300Hz 
amb caràcter net i a 8000Hz amb caràcter fort, aquests no són procedents de l'activitat. 
També hi són presents en les mostres de la fase de soroll residual i per tant són 
atribuïbles a la fauna formada pel càntic d'ocells. Les fonts sonores avaluades no 
provoquen components tonals a tan altes freqüències. 

Taula 7.4.3.2: Observacions respecte als components tonals emergents. 

A l’annex III es troben les gràfiques amb els nivells de pressió sonora en bandes de freqüència de 1/3 

d’octava pels diferents punts de mesura.  
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7.4.4 Determinació de l’avaluació detallada de components impulsius, Ki 

Per a l'avaluació detallada del soroll per presència de components tonals emergents es pren com a 

procediment de referència el següent: 

a) En una determinada fase de soroll de durada Ti, en la qual es percep el soroll impulsiu, es mesura 

simultàniament el nivell de pressió acústica contínua equivalent ponderat A, LAeq,Ti, i amb la constant 

temporal d’impuls I, LAleq,Ti. 

b) Es calcula la diferència entre els valors obtinguts:    Li = LAleq, Ti – LAeq, Ti 

LAIeq,Ti i LAeq,Ti són el resultat de la mitjana energètica dels tres mesuraments considerats vàlids. 

c) Es determina la presència o l'absència de component impulsiu i el valor del paràmetre de correcció 

Ki aplicant la taula següent: 

 

A continuació és mostra l’anàlisi detallat: 

PERÍODE DIÜRN L’AMBIENT EXTERIOR  

Punt Fase LAIeq Li Tipus Ki - Observacions 

1 
Activitat 62,7 2,8 Nul Ki=0. No es detecten. 

Residual 50,7 3,4 Net - 
 

Definicions: 
o Ki : correcció de nivell per components impulsius. 
o LAIeq: nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A, i amb constant temporal Impuls I, 

mesurat durant el període establert. 
o Li : resta de LAeq, Ti i LAIeq, Ti, , on LAeq, Ti i LAIeq, Ti són el resultat de la mitjana energètica dels tres 

mesuraments vàlids. 

Taula 7.4.4: Resum de l’anàlisi de components impulsius. 

Les característiques de funcionament de les principals fonts de soroll objecte d’estudi generen un soroll 

de tipus continu, i per tant no es preveuen components impulsives. Cal afegir que, a més a més, durant 

els mesuraments no existia cap percepció d’aquestes components. 
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7.4.5 Objectius de qualitat acústica 

Per altra banda, a títol informatiu, es presenten els valors mesurats segons els objectius de qualitat, 

considerant les definicions acústiques i la formulació que ens proporciona Ordenança Municipal. 

Per a la realització de les mesures, es va prendre una mostra representativa del desenvolupament 

normal de l’activitat, amb una durada d’almenys 10 minuts, sense pauses, integrant el conjunt 

d’emissors acústics que afecten al punt receptor, per determinar els nivells sonors Leq en dB(A), en 

mode Fast. 

En el moment de realització de les mesures corresponents als objectius de qualitat, hi havia percepció 

del soroll procedent principalment de l’activitat objecte d’estudi, així com del trànsit rodat al seu pas per 

la C-61 i els vehicles que transcorren pel camí d’accés al càmping. 

 

PERÍODE DIÜRN - A L’AMBIENT EXTERIOR 

Punt de mesura LAeq, en dB(A) Ti Ld,
 * Valor límit / Valor d’atenció - 

Objectiu de qualitat en dB(A)  

1 61.4 
840 

(De 7h. a 21h.) 
61 Diürn – Zona B2: 65 / 70** 

Taula 7.4.5.1: Nivells d’immissió sonora en període diürn. 

 
(*) Ld, Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament. 
(**) Valors d’atenció: en les zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), i per a  
habitatges existents en el medi rural (A3), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A). 

 
 
En resum, el punt de mesura 1 no supera en cap cas ni el valor límit, ni el valor d’atenció en cas 
d’aplicació, establert pels objectius de qualitat acústica.  
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8. AVALUACIÓ DELS RESULTATS 

8.1 CÀLCUL DEL NIVELL D’AVALUACIÓ  

Tenint en compte l’horari d’obertura de l’activitat i, suposant un funcionament continuat de les seves 

fonts de soroll durant el mateix, fet que representa el cas hipotètic més desfavorable tal i com ja s’ha 

explicat a l’apartat 3.3. del present estudi, es realitzen els càlculs pertinents per tal d’obtenir els nivells 

d’avaluació i d’aquesta manera poder valorar els resultats respecte la normativa vigent. 

Així doncs, i segons l’Annex 3 de l’Ordenança municipal, el nivell d’avaluació, dividit en fases de soroll, 

per mesures d’exterior en horari diürn es calcula com s’indica a continuació: 

T: temps total d’avaluació establert a la normativa d’aplicació, 180 min. 

Fase 1 (Activitat): funcionament en condicions normals de l’activitat. 

T1: temps de la fase de soroll amb l’activitat en funcionament, 180 min. 

Fase 2 (Soroll residual o de fons): activitat i les seves instal·lacions aturades. 

T2: temps de la fase de soroll de fons, 0 min. 
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8.1.1 Determinació del nivell d’avaluació 

A partir dels nivells d’immissió sonora mesurats en les fases d’activitat i de residual, i de l’anàlisi de 

components de baixes freqüències, tonals i impulsius, s’obtenen els següents valors en dB(A) dels 

nivells d’avaluació: 

PERÍODE DIÜRN A L’AMBIENT EXTERIOR 

Punt Fase LAeq LAeq, corregit Kf Kt Ki Ti (min) LAr 

1 
Activitat - LAeq 59,9 59,9  0 0 0 180 60 

Residual - LAeq, resid 47,3 - - - - 0  
 

Definicions: 

o Kf : correcció de nivell per components de baixa freqüència. 
o Kt : correcció de nivell per components tonals. 
o Ki : correcció de nivell per components impulsius. 
o LAeq : nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A, mesurat durant el període establert. 
o LAeq, cor : nivell de pressió sonora continu equivalent amb ponderació A, obtingut de l’amitjanament 

energètic del LAeq mesurats durant la fase de soroll d’activitat, i corregit pel nivell de soroll de la fase 
residual i de façana, si s’escau. La correcció s’aplica si la diferència entre el nivell sonor d’immissió 
mesurat de la fase d’activitat i el nivell de soroll residual és entre 3 i 10 dB (A). Si el nivell sonor 
d'immissió d'un entorn incloent-hi la font o les fonts que s'avaluen és superior a 10 dB (A) respecte al 
nivell de soroll residual no s'ha de fer cap correcció. 

Taula 8.1: Càlcul del nivell d’avaluació per fases tenint en compte la correcció del residual i l’aplicació de les penalitzacions per 
components tonals, baixes freqüències i impulsius en dB. 

8.2 COMPLIMENT NORMATIU 

Vistes les consideracions establertes a l’annex 3 de l’Ordenança municipal,  s’obté el compliment 

normatiu per les mesures en exterior i interior en aquest cas quan: 

- Cap valor del nivell d’avaluació LAr,i supera en més de 5 dB(A) durant 30 minuts, de manera 

contínua o discontínua els valors fixats en la taula 2.1 d’aquest informe. 

- Cap nivell d’avaluació LAr supera els valors fixats en la taula 2.1 del present informe. 

- Per les mesures d’exterior el conjunt d’emissors no supera els objectius de qualitat establerts 

a la taula 2.2 del present informe. 
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8.3 AVALUACIÓ DELS RESULTATS 

L’avaluació final en base a la normativa d’aplicació corresponent i als resultats obtinguts és la següent: 

PERÍODE DIÜRN A L’AMBIENT EXTERIOR 

Punt 
Zona de 
mesura 

Fase 

Resultat dels 
mesuraments 

Compliment normatiu 

LAeq 

dB(A) 

LAr,i / LAr 

dB(A) 

Valor límit 
dB(A) 

Avaluació* 

1 Exterior – B2 

Activitat 59,9 

60 60 Favorable 

Residual 47,3 

Taula 8.3.1: Avaluació del compliment de la normativa en base als valors límit i el nivell d’avaluació. 

* A més a més de no superar-se el valor límit pel que fa al LAr, cap valor del nivell d’avaluació, LAr,i 
supera en més de 5 dB(A) durant 30 minuts, de manera continua o discontínua, en el períodes dia, els 
valors límit fixats a l’annex 3 de l’Ordenança. 

 

La incertesa associada als mesuraments està calculada i es troba a disposició del client. 

9. CONCLUSIONS 

A partir dels valors mesurats i els resultats obtinguts en aquest informe, en el dia de la mesura i en el 

punt escollit com a més representatiu en base a les condicions descrites anteriorment, es conclou que 

el nivell d’avaluació obtingut no supera el nivell sonor límit, en el punt i període avaluat, i per tant 

l’avaluació de l'activitat titularitat de Motoclub Sant Celoni, destinada a circuit de motocròs amb servei 

de bar, situada al Can Pradell de Baix, de Vallgorguina, es considera favorable, pel que fa a la 

contaminació acústica. 

 

 

Barcelona, el 13/06/2018 

Santiago Andrés 

Tècnic d’AUCATEL - 010-EC-PCA 
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ANNEX I: Plànol de situació de l’activitat 

 
Plànol 1: situació de l’activitat al Can Pradell de Baix de Vallgorguina. 

Font: Google.  
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ANNEX II: Certificats de verificació periòdica del sonòmetre i calibrador sonor. 
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ANNEX III: Espectres en bandes de freqüència de 1/3 d’octava corresponents a les mesures enregistrades. 

Punt 1 - DIÜRN  
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