
5. ORDENANCA SOBRE EL CONTROL DE LA 
CONTAMINACIO PER AGENTS FÍSICS 





Títol I: Radiaei6 t2rmica o calor 

Article 1: 

1. Estaran sotmesos a la present Ordenan~a tots els focus de 
calor o fred que puguin alterar de forma sensible la temperatura del 
medi ambient, amb la finalitat d'evitar pbrdues energbtiques inneces- 
sdries, millorar les condicions d'habitabilitat de les edificacions i reduir 
les alteracions tkrmiques ambientals. 

2. En els casos respectius seran d'aplicació, demés, les disposi- 
cions que sobre aquesta matbria contemplen altres Ordenances Muni- 
cipals, com la de protecció de l'atmosfera, de forns, forges, cubilo.ts, 
cambres frigorífiques i tancs de congelació d'aparells i recipients de 
fluids a pressió, installacions de condicionament de l'aire i la calefacció, 
i de condicions tbcniques i higibnico-sanithies de forns i obradors de 
pa i pastisseria. 

3. Definicions. Els termes emprats en el present títol s'entendran 
en el sentit que determina l'Annex IV. 

Article 2 .  

Qualsevol focus de calor o fred haur2 d'estar prove'it d'un ai'lla- 
ment tbrmic tal que la temperatura a l'exterior del recinte on s'ubiqui 
la font, difereixi en menys de dos graus i mig (2'5 OC) de la tempe- 
ratura de referbncia, entenent-se com a tal la del punt situat a 0'50 
m de distancia en direcció perpendicular al centre del tancament o 
paret ailladora del recinte, i en el cas de tancament o parets verticals 
a una al~ada 81'50 m sobre el nivell del sbl. 

Article 3: 

Els edificis, la llickncia de construcció dels quals sigui concedida 
amb posterioritat a la vigbncia de la present Ordenan~a, hauran de 
complir les condicions d'ai'llament tbrmic determinades a la Norma 
bhsica d'edificació NBE-CT-79; Condicions tbrmiques en els edificis, 
aprovada pel R.D. 2429/1979, de 6 de juliol (B.O.E. 22 d'octubre 
de 1979). 
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Títol 11: Radiacions ionitzants 

Capítol I: Objectiu i Bmbit d'aplicació 

Article 4: 

1. Estar$ sotmks a aquesta Ordenan~a tot tipus de font, giny 
o aparell susceptible de produir radiacions ionitzants, amb l'objecte o 
per raó de: 

a) aplicació de competbncies i criteris sanitaris i urbanístics; 
b) les seves característiques que els cataloguen com a acti- 

vitat tnociva, insalubre i perillosa,; 
c) disposar d'un coneixement i un criteri fiables de les ne- 

cessbries condicions de seguretat que han de satisfer. 

2. En particular i sense que aquesta enumeració tingui carhcter 
excloent, seran objecte de regulació llurs utilitzacions en el camp de la 
medicina, la investigació, la indústria i el comerC en qualsevol tipus 
de local, siguin laboratoris, fabriques o tota altra instal.laci6, incloent- 
hi hdhuc el transport, emmagatzematge o simple tenkncia d'aquestes fonts, 
ginys o aparells. 

3. Tot aixb esmentat s'entén dins el marc de les lleis, reglaments 
i altres disposicions de rang estatal (central i/o autonbmic), reguladors 
d'aquestes matkries i amb independbncia de les funcions que amb vista 
a llur seguretat i inspecci6 correspon al <<Consejo de Seguridad Nuclear,, 
a la Generalitat de Catalunya, a altres organismes competents i hdhuc 
a la seva possible delegació en 1'Ajuntament de Barcelona. 

4. Els termes emprats en el present títol s'entendran en el sentit 
que determina 1'Annex IV. 

Article 5: 

Es consideraran exclosos d'aquesta Ordenan~a els focus, ginys i 
aparells compresos en els apartats b), d) i e) de l'article 39 del Re- 
glament sobre Instaklacions Nuclears i Radiactives, aprovat pel Decret 
2869/72, de 21 de juliol (B.O.E. de 24 d'octubre de 1972) i que són 
els següents: 

"lr. Les installacions que produeixin o allí on es manipulin o 
emmagatzemin materials radiactius, tals que els núclids emissors tinguin 
una activitat total de valor inferior a restablert en l'apkndix de l'esmentat 
Reglament. 

2n. Installacions en les quals s'utilitzin materials radiactius de 
concentració inferior a 0,002 Ci/g o materials radiactius naturals sblids 
de concentració inferior a 0,01 Ci/g. 



3r. Equips en que els electrons s'accelerin a una energia no supe- 
rior a 5 KeV." 

Capítol 11: Llichcies 

Article 6: 

1. Totes les fonts, ginys o aparells productors de radiacions 
ionitzants compresos en aquest títol requeriran llickncia municipal prb- 
viament a la seva installació i funcionament. 

2. S'exclouen de l'anterior disposició les installacions a qu& es 
refereix l'apartat c) de l'esmentat art. 39 d d  Reglament sobre Instal- 
lacions Nuclears i Radiactives, i que són aquelles que encara que con- 
tinguin materials radiactius amb activitats superiors a les fixades en 
l'apartat lr.  de l'article 5 reuneixen les tres condicions següents: 

Que el material radiactiu estigui protegit contra tot contacte 
i fuga. 

2." Que en tot punt accessible i a 0,1 m de la superfície de 
l'aparell la dosi equivalent no sobrepassi 0,l mrem per hora o bé que 
el fluix de partícules beta o neutrons no sigui superior al que produiria 
una dosi equivalent a la distancia esmentada. 

3.a Que aquests aparells siguin d'un tipus homologat previament 
pel Ministeri d'hdústria. 

3. En els casos que es compleixin estrictament totes i cadascuna 
de les condicions incloses en l'apartat anterior, només ser& preceptiva 
la notificació a l'Ajuntament de l'emplaqament de la corresponent ins- 
tallaci6 i de les referencies de l'homologació per part del Ministeri d'ln- 
dústria i Energia, amb independkncia d'altres autoritzacions municipals 
que poguessin precisar. 

Article 7: 

1. Les sollicituds de llicencia municipal d'obertura que hom sol- 
liciti d'acord amb el Reglament d7Activitats Molestes, Insalubres i 
Perilloses per a les activitats compreses en aquest Títol 11, tant si són 
de nova installació, com de modificació o ampliació de realització de 
qualsevol tipus d'instal.laci6, o d'ús o canvi d'ús industrial, medic o 
comercial, hauran d'incloure en el Capítol "Possibles repercussions 
sobre la Sanitat Ambiental i Efectes Additius" un apartat amb una 
declaració explícita del compliment de la Normativa sobre Radiacions 
Ionitzants d'aquesta Ordenan~a, amb detall de les fonts i/o aparells 
productors de radiació previstos, indicant les seves característiques 
principals (tipus, intensitat de l'activitat, proteccions, etc.) i de les me- 
sures adoptades per no superar els nivells mhxims permesos. La ido- 



nei'tat d'aquestes mesures haurh d'anar avalada per chlculs justificatius 
precisos. En tot cas no podrh obtenir-se la llickncia preceptiva per a 
l'exercici de l'activitat o el funcionament de l'activitat si les mesures 
emprades no tenen l'efichcia exigible. 

2. Per a les altres dades, la sol.licitud de llicbncia s'ajustarii en 
tots els casos, incloent-hi les installacions mkdiques, al model expressat 
en el Reglament sobre 1nstal.lacions Nuclears i Radiactives ja esmentat. 

3. Aquesta documentació haurh d'anar complementada amb: 

a) Relació del personal professionalment exposat amb da- 
des sobre l'edat, el sexe, número D.N.I. i adre~a,  als efectes de la seva 
inclusió en el Banc de Dades de dosis rebudes del personal professio- 
nalment exposat. Aquesta relació haurh de modificar-se peribdicament 
amb cada variació del personal. 

b) Descripció de l'entorn, quant a proximitat i/o límit su- 
perior, inferior i lateral amb d'altres edificacions habitables a parcial- 
ment ocupades. 

c)  En el cas d'utilització de radinúclids, informació sobre 
les vies de subministrament, emmagatzematge i evacuació dels corres- 
ponents residus. 

Article 8: 

L'autorització es refereix exclusivament a l'emplaqament concret 
per a on ha estat sollicitat. Qualsevol trasllat i/o modificació requerir2 
una nova llickncia municipal d'acord amb el que disposa l'article 6, 
exceptuant les fonts mbbils regulades específicament en l'article 12. 

Capítol 111: Activitats nuclears i activitats radiactives o que produeixen 
radiacions ienitzants de primera categoria 

Article 9: 

A l'empara dels articles 11 i 18 del Reglament sobre Installacions 
Nuclears i Radiactives aprovat pel Decret 2869/1972, de 21 de juliol, 
abans esmentat, i de l'article segon de la Llei de Creació del   con se jo 
de Seguridad Nuclear, (Llei 15/1980, de 22 d'abril, B.O.E. de 25 
d'abril de 1980) i donada la concentració demogrhfica en el terme 
municipal, és criteri de lYAjuntament de Barcelona, tant d'ordre urba- 
nístic com genkric de protecció i seguretat civil, la incompatibilitat del 
desenvolupament de tot tipus d'activitat nuclear dins el terme municipal 
de Barcelona, incloses específicament les activitats de transports, així 
com també de les activitats radiactives definides de primera categoria 
en l'esmentat Reglament (article 40). 



Capítol W Fonts, ginys o aparells, installacions radiactives o que 
produeixen radiacions ionitzants de segona i tercera categories i 
installacions m2diques o de sanitat en general 

Article 10; 

Amb independkncia dels permisos a quir es refereix l'article 7, 
cada operació, estudi, prospecció o qualsevol activitat que pugui impli- 
car contaminació del medi amb radinúclids, com és ara els estudis 
amb tra~adors i altres, aixi com les que siguin realitzades a la via p6- 
blica i produeixin radiacions ionitzants encara que no es contamini el 
medi amb radinúclids, requeriran una notificació a 1'Ajuntarnent de 
Barcelona, perqui: aquest pugui afavorir, establir o garantir les mesures 
preventives adients. 

Article 11: 

Els distribuidors dins del terme municipal de radinúclids de qual- 
sevol tipus, amb independhcia del compliment de la resta de l'articulat 
de la present Ordenanqa, aixi com de les lleis i reglaments estatals 
(authoms i generals) i els internacionals sobre transports radiactius 
ratificats per l'Estat espanyol, hauran de disposar en tot moment de 
la mhxima informació sobre la seva xarxa de distribució per posar-10s 
a disposició de I'autoritat municipal perqui: en els casos que aquesta 
autoritat cregui necesshria aquesta informació en raó de la "intensitat 
d'activitat radiactiva" de les substAncies transportades, pugui reforqar 
les mesures de seguretat dels transports corresponents (desviació del 
trhnsit, etc.). 

Article 12: 

En els casos de fonts productores de radiacions ionitzants mbbils, 
com és ara la radigrafia, la gammagrafia industrial i altres. hauran de 
comunicar-se a 1'Ajuntament els successius llocs on seran utilitzades 
dins el terme municipal, hdhuc els trasllats en qualsevol tipus de 
transport. 

Article 13: 

La taxa d'exposició mhxima en qualsevol punt de l'ambient exte- 
rior a una zona controlada originada per l'ús, la manipulació, el trans- 
port, l'ernrnagatzematge o el funcionament de les fonts productores de 
radiacions ionitzants existents dins de la zona referida ha d'ésser tal 
que suposada constant no impliqui una dosi equivalent anual superior 
als 5 0 0  mrems (0'5 rems), d'acord amb el que recomanen els regla- 
ments o normatives d'organismes de rang superior. Les mesures de 
protecció hauran de ser les necessaries perqui? es compleixi aquesta 
limitació. 



Article 14: 

1.  Si la radiació originada per qualsevol font subrepassés en la 
zona vigilada els límits de l'article anterior, o provoqués la contamina- 
ció del medi per sobre dels nivells mixims permesos, es procedirh al 
seu immediat precintament, remetent-se un informe als organismes com- 
petents (Generalitat, CSN, etc.) perquk ho resolguin. 

2. La font, els ginys, l'aparell o la installació no podran posar-se 
novament en funcionament fins que l'autoritat competent comprovi que 
s'han subsanat les deficibncies observades i YAjuntament disposi d'in- 
formació fefaent d'aquesta circumstincia. 

Article 15: 

1. Amb independkncia del control dosimktric personal en les 
installacions radiactives, totes les zones controlades hauran de disposar 
de mesuradors ambientals dels nivells de radiació, amb avisadors acús- 
tics i/o lumínics, que permetin detectar en tot moment situacions anb- 
males. Quan sigui possibl'e la contaminació per radinúclids, caldrh 
realitzar regularment un control de contaminació mitjan~ant frottis. 

2. En les zones vigilades haurh de disposar-se com a mínim d'un 
comptador Geiger, cambra d'ionització, comptador de centelleig o apa- 
rell similar en correcte funcionament per tal de permetre fer les com- 
provacions necessiries en qualsevol punt i moment. 

Capítol V: Aplicacions de radiacions ionitzants a les persones 

Article 16: 

Es prohibeix aplicar qualsevol tipus d'irradiació a les persones 
amb finalitats diferents de les mkdiques, diagnbstiques o terapbutiques. 

Article 17: 

1.  Vaplicació de radiacions ionitzants amb finalitats mhdiques 
es fari només quan a criteri del metge els beneficis que hagin d'es- 
perar-se'n justifiquin plenament el possible risc de la salut que compor- 
tar2 la irradiació. 

2. En tot cas, aquesta justificació no menyscapta la necessitat 
que s'utilitzin tots els criteris i procediments de la radiprotecció per tal 
que la irradiació del pacient sigui la mínima possible, com també la 
del personal manipulador de les fonts i ginys o aparells productors de 
radiacions ionitzants. 



Article 18: 

Llevat els casos d'urgbncia que s'estableixin a criteri del facul- 
tatiu competent, no es realitzaran exploracions radilbgiques abdominals 
o de tbrax a dones fbrtils, a partir del 105. dia del cicle menstrual. 

Article 19: 

Es prohibeix qualsevol campanya o programa amb exploracions 
radilbgiques indiscriminades o peribdiques, com les de fotoseriació i 
altres d'habituals en l'edat escolar. 

Article 20: 

En qualsevol estudi o procés que comporti la producció de radia- 
cions ionitzants i que no impliqui un benefici immediat o directe a la 
persona irradiada, com per exemple estudis d'investigació mbdica o 
biolbgica, s'hauri d'informar clarament dels riscs que aixb comporta 
la persona a irradiar, la qual haur% de donar prbviament la seva con- 
formitat per escrit. 

Article 21: 

1 .  Les tbcniques amb aparells de pantalla de fluorescbpia només 
s'utilitzaran en estudis diagnbstics dinimics. En tots els estudis diag- 
nbstics estatics s'utilitzaran les tbcniques radigrafiques habituals d'im- 
pressió de pellicula fotografica. 

2. En els referits estudis dinamics els aparells amb pantalla de 
fluorescbpia hauran d'utilitzar-se necessariament amb el complement 
de l'intensificador d'imatge. 

3. Mentre no sigui possible la incorporació d'aquests intensifica- 
dors a tots els aparells de pantalla de fluorescbpia actualment existents, 
durant la realització d'exploracions amb aquests aparells, demés del 
pacient, només hi podra estar present el metge, el qual haurh d'haver-se 
preparat en la foscor almenys durant els 15 minuts immediatament 
anteriors a l'aplicació. 

4. En tot cas caldra preveure els mhxims elements i actituds de 
protecció tant per al pacient com per al mateix metge (protectors go- 
nadals, davantal plomat, etc.). 

5. Les proteccions a establir en aquests aparells com en qual- 
sevol altre seran les que cwresponen a l'article 13 i a les restants lleis 
o reglamentacions de rang superior. 

Article 22: 

1.  En medicina nuclear es procurara no administrar radinúclids de 
raditoxicitat del tipus Co B (com és el cas del iode-131)' llevat el cas 
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que sigui estrictament necessari. Com a primera alternativa s'utilitzaraa 
radinúclids de raditoxicitat del tipus D. 

2. En qualsevol cas, el criteri genkric a seguir ser& de substi- 
tuir, sempre que sigui possible, les exploracions amb marcatge ~ i n  vivo, 
(és a dir, administrant radinuclids a persones) per exploracions amb 
margatge "in vitro", que no comporta l'administració de radinúclids a 
l'individu i per tant s'evita la irradiació corresponent (com és el cas 
de les thcniques de RAdi-Andlisi com R.I.A. i d'altres). 

Article 23: 

1. Els tractaments terapsutics de medicina nuclear que com- 
porten l'administració de radinuclids al pacient exigiran l'internament 
de la persona malalta en un centre sanitari degudament dotat, sense 
que pugui sortir fora dels límits de la installació radiactiva. 

2. Els excrements líquids o sblids de les persones tractades es 
consideraran residus radiactius i hauran de rebre un tractament adequat. 

3. La durada de l'internament hau& de ser suficient per per- 
metre l'evacuació controlada de la major part de radinúclid administrat. 

Article 24: 

1. En els tractaments de terapia que requereixin tkcniques endo- 
cavitaries i intersticials, els procediments tradicionals seran substitui'ts 
pels de control remot ("after loading"). 

2. En qualsevol cas l'aplicació d'aquestes tkcniques es far& amb 
l'internament del malalt durant el temps que sigui portador de radi- 
núclids. 

3. Les persones afectades per l'internament no podran sortir dels 
límits de la corresponent installació radiactiva o de la zona controlada. 

Article 25: 

Es procurara la no utilització de Radi-226 en tractaments de te- 
&pia endocavitaria i intersticial, tenint en compte la seva alta radito- 
xicitat, i el fet que existeixen tbcniques alternatives, igualment eficaces, 
perd que no presenten tants problemes de protecció radilbgica. A partir 
de la vighcia d'aquesta Ordenan~a no seran autoritzades noves instal- 
iacions que incorporin aquest radinúclid. 

Article 26: 

En qualsevol exploració de radidiagnbstic o en tractaments de ra- 
diterapia sera preceptiva la utilització de protectors gonadals sempre 
que no interfereixin la prbpia exploració o tractament. 



Capítol VI: Carnet Sanitari 

Article 27: 

Totes les exploracions radilbgiques, diagnbstiques o terapkutiques 
o de medicina nuclear amb marcatge "in vivo" seran registrades en el 
corresponent <Carnet Sanitari,, expedit per l'organisme competent, 
sempre que el pacient ho demani. Tractant-se de menors de 18 anys, 
l'anotació ser$ obligatbria. 

Article 28: 

1. En els estudis diagnbstics amb aparells de raigs X (RX) la 
informació que sYhaur2i de consignar en el carnet sanitari ser$: 

a) el tipus d7estudi diagnbstic; 

b) l'energia de la radiació del qual es deriva; 

c)  el temps d'exposició i l'amperatge corresponent; 

d) el filtre i el camp; 

e) gruix del malalt i la seva distancia al focus. 

2. En els estudis de medicina nuclear on s'administren radinú- 
clids "in vivo" caldrii consignar: 

a) radinúclid o radinúclids administrats, tipus d'estudi i su- 
port farmacolbgic; 

b) activitat administrada. 

3. En els tractaments terapkutics la informació a consignar ser$ 
com a mínim el tipus de tractament i les dosis aplicades. Hauran de 
consignar-se, demés, les dades del físic o equivalent que ha fet els calculs 
dosimktrics. 

4. En tots els casos hauran de consignar-se la data, les dades i el 
número de collegiat del metge, així com la seva signatura. 

Article 29: 

A l'efecte d'evitar exploracions repetides, innecessBries o dosis 
d'irradiació perilbses per acumulació d'estudis anteriors, ser$ obliga- 
tori respecte als malalts menors de 18 anys i recomanat per a la resta 
que el metge o facultatiu competent consulti el Carnet  Sanitari, de 
l'interessat abans de realitzar qualsevol estudi radilbgic. 



Capítol VII: Del personal professionalment exposat 

Article 30: 

Tot el personal professionalment exposat a aquestes radiacioas 
estara obligatbriament sotmks a un control dosimEtric personal, els 
nivells del qual hauran d'ésser peribdicament comunicats pels centres 
de lectura als Serveis de Sanitat municipal i personalment als interessats. 
La comunicació es far& mitjangant un suport informatiu normalitzat 
que permeti de manipular Bgilment aquesta informació. 

Article 31: 

1. Les dosis mhximes de radiacions admissibles per al personal 
professionalment exposat seran les establertes pels organismes internacio- 
nals competents que es referencien en l'Annex I, tal com determina el 
Reglament de Protecció Radilbgica (Reial Decret 2519/1982, de 12 
d'agost. B.O.E. núm. 241, de 8 d'octubre de 1982). 

2. Aixb no obstant, quan les dosis rebudes arribin al 30 % dels 
esmentats mhxims, caldrd realitzar un advertiment fefaent a I'interessat, 
així com un estudi de les causes que han portat a aquestes dosis, amb 
l'objecte d'evitar posteriors irradiacions significatives. 

Article 32: 

1 .  Els aspectes mkdics de control dosimktric a qui? es refereix 
I'article 30 correspondran exclusivament al personal expert en Higiene 
de les Radiacions seq-ons les conceptuacions fetes per l'organització 
Mundial de la Salut, i d'acord amb les titulacions que s'estableixin per 
part dels Organismes Sanitaris competents, i sense perjudici de les 
atribucions que segons les lleis corresponen als Serveis de Medicina 
d'Empresa i Malalties Professionals. 

2. Les funcions d'exercici professional que segons el parhgraf 
anterior corresponen als experts en Higiene de les Radiacions seran 
absolutament incompatibles amb exercicis professionals relacionats amb 
la utilització i/o explotació de qualsevol font, giny, aparell o activitat 
productora de radiacions ionitzants en qualsevol camp sanitari, m&dic, 
industrial, comercial i d'investigació tant de l'hmbit públic com del 
privat. AixZ, és independent que, pel que fa referhncia a la titulació, 
una mateixa persona disposi de la capacitació com a expert en Higiene 
de les Radiacions, conjuntament amb la d'utilització i/o explotació de 
fonts, ginys o aparells productors de radiacions. 



Capítol VIII: Residus radiactius 

Article 33: 

1. Les activitats de tot tipus que impliquin una producció de re- 
sidus radiactius disposaran per tal de conservar-10s de dipirsits protectors 
de les radiacions que compteixin totes les exigbncies establertes pels re- 
glaments d'organismes de rang superior (autbnoms, nacionals i internacio- 
nals). La seva evacuació es fari quan hagi disminu'it convenientment 
la seva "intensitat d'activitat radiactiva" d'acord amb els esmentats re- 
glaments, mitjan~ant els sistemes d'evacuació de residus radiactius que 
aquells estableixin. 

2. L'Ajuntament hauri de tenir coneixement de totes les activi- 
tats relacionades amb l'evacuació de residus per poder garantir, entre 
altres raons d'ordre general, la salubritat de serveis de la seva gestió 
directa, com pugui ésser la xarxa de clavegueres. 

Article 34: 

Quan el residu radiactiu tingui una concentració de la intensitat 
de l'activitat radiactiva superior als límits assenyalats en l'apkndix 2 
de l'Ordre de 22 de desembre de 1959 (B.O.E. de 2 de febrer de 1960), 
no seri permesa la dilució per aconseguir els nivells de concentració 
que faci possible la seva alliberació al medi, sinó que caldrh evacuar-10 
pel procediment de l'article anterior. 

Article 35: 

Els focus radiactius referents en l'article 6 que precisin d'homo- 
logació per part del Ministeri d'Energia, com és el cas de parallamps, 
anembmetres, avisadors de fums i altres, no podran incorporar-se a les 
runes en cas d'enderroc o en qualsevol altre, sinó que caldri eva- 
cuar-10s com a residus radiactius pels procediments establerts. 

Títol 111: Sorolls i vibracions 

Capítol I: Objectiu, lmbit legal i definicions 

Article 36: 

1. L'objecte d'aquesta Ordenan~a serh: 

a) Vetllar per la qualitat sonora del medi urbk 

6 )  Garantir la necesshia qualitat d'aillament acústic de les 
edificacions. 



c) Regular els nivells sonors i les vibracions imputables a 
qualsevol causa. 

2. Els termes emprats en aquest títol s'entendran en el sentit que 
determina 17Annex IV B. 

Article 37: 

Estaran sotmesos al que preceptua aquesta Ordenan~a tots els 
actes, establiments, activitats, aparells, serveis, edificis i installacions 
fixo's o mbbils que en el seu exercici, funcionament o utilització puguin 
ésser subjectes actius o passius d'algun dels efectes sonors que regula, 
qualsevol que sigui el seu titular, promotor o responsable, tant si és 
una persona física o jurídica particular com si és 1'AdministraciÓ pública, 
i el lloc, públic o privat, obert o tancat, en qu6 estigui situat. 

Capítol 11: Criteris de prevenció urbana 

Article 38: 

1. En les tasques de planejament urbi i d'organització de tot ti- 
pus d'activitats i serveis, per tal de fer efectius els criteris expressats 
en l'article 36 caldra contemplar la seva incidkncia quant a sorolls i 
vibracions, conjuntament amb els altres factors a considerar per tal 
que les solucions i/o planificacions adoptades proporcionin el més ele- 
vat nivell de qualitat de vida. 

2. En particular allb que es disposa en el paragraf anterior sera 
d'aplicació en els casos següents, entre altres: 

1. L'organització del trhnsit en general 

2. Els transports col~lectius urbans 

3. Les recollides de deixalles 

4. La ubicació de centres docents (parvularis, collegis), sanitaris 
(consultoris mkdics), llocs de residkncia collectiva (casernes, hos- 
pitals, hotels, residhcies de vells, convents, etc.), ja que poden 
produir en certs moments un augment ostensible dels nivells de 
soroll aeri i d'impacte i que tanmateix necessiten per realitzar les 
seves finalitats d'ubicar-se en un ambient silenciós. 

5. L'aillament acústic en la concessió de llic6ncies Cobres 

6. La planificació i projecte de vies de circulació amb llurs ele- 
ments d'aillament i amortiment acústic (distancia a edificacions, 
arbrat, defenses acústiques per murs aillants-absorbents, especial- 
ment en vies elevades i semienterrades, etc.). 



Article 39: 

Els criteris quant a nivells mhxims de sorolls exteriors i vibracions 
que s'aplicaran en les diverses zones de la ciutat seran els que es de- 
terminen en l'Annex 11. 

Capítol 111: Criteris de prevenció especifica 

SECCIÓ 1 : Condicions mústiques en edificis 

Article 40: 

Tots els edificis la llicbncia de construcció dels quals sigui con- 
cedida amb posterioritat a la data d'entrada en vigor d'aquesta Orde- 
n a n ~ a  hauran de complir les condicions acústiques de I'edificació que 
determina la Norma Bisica d'Edificaci6-Condicions Acústiques de 1982 
(NBE-CA-82), aprovada pel Reial Decret l9O9/ 198 1, de 24 de juliol 
(B.O.E. de 7 de setembre de 1981)' modificat pel Reial Decret 2115/ 
1982, de 12 d'agost (B.O.E. de 3 de setembre de 1982), així com les 
modificacions que en el futur s'hi introdueixin i les altres normatives 
que s'estableixin respecte a l'ai'llament de l'edificació. 

Article 41: 

1. Els elements constructius horitzontals i verticals (incloses les 
portes i finestres) de separació entre qualsevol installació o activitat 
que pugui considerar-se com un "focus de soroll" i tot altre recinte 
exterior contigu hauran de garantir un ai'llament acústic mínim de 
50 dB (A) durant l'horari diürn de funcionament dels focus i de 60 dB 
(A) si ha de funcionar en hores nocturnes encara que sigui de forma 
limitada. 

2. El conjunt d'elements constructius dels locals en els que esti- 
guin situats els focus de soroll, no contigus a altres edificacions, com 
és ara fa~anes i murs de celoberts, hauran d'asseguras una mitjana 
d'ai'llament mínima al soroll aeri de 33 dB (A) durant l'horari de 
funcionament del focus de soroll. 

3. El subjecte passiu de l'obligació d'incrementar l'ai'llament fins 
als mínims assenyalats és el titular del focus de soroll. 

4. Els valors de l'ai'llament es refereixen també als forats o me- 
canismes necessaris per a la ventilació dels locals emissors tant a l'hi- 
vern com a Vestiu. 

5 .  El compliment de les disposicions d'aquest article no eximeix 
de l'obligació de no superar els nivells de l'Annex 11, Taula I. 



SECCIÓ 2: Sorolls de vehicles 

Article 42: 

Els propietaris o usuaris de vehicles de motor hauran d'acomodar 
&is motors i les fuites de gasos a les prescripcions establertes sobre la 
matkria en les disposicions de carhcter general, segons la taula de 
1'Annex 111. 

Article 43: 

Els nivells de soroll dels vehicles seran mesurats segons el Regla- 
ment núm. 9 sobre "HomolonaciÓn de 10s vehiculos remecto al ruido" 
amb les especificacions del &&tode establert per la ~ k n a  IS0 150 
R-362. 

Article 44: 

Els conductors de vehicles de motor, excepció feta dels qui servei- 
xin en vehicles de la Policia Governativa o Municipal, Servei d'ExtinciÓ 
d'Incendis i Salvaments i altres vehicles destinats al servei d'urgkncies, 
s'abstindran de fer ús de llurs dispositius acústics en tot el terme mu- 
nicipal durant les 24 hores del dia, inclusivament en el supbsit de qual- 
sevol dificultat o impossibilitat de transit que es produeixi a la calgada 
de les vies públiques. Només serh justificable la utilització instanthnia 
d'avisadors acústics en casos excepcionals de perill immediat d'accidents 
que no puguin evitar-se per altres sistemes. 

Article 45: 

1.  Esth prohibit forgar les marxes dels vehicles de motor pro- 
duint sorolls molestos, com és ara en el cas d'acceleracions innecesdries, 
de forgar el motor en pendents o anar més d'una persona en els 
ciclomotors. 

2. Esta també prohibit utilitzar dispositius que puguin anullar 
l'acció del silenciador, o forgar les marxes per excés de pes. 

3. I, a més a més, en tots els casos esta prohibit de voltar inne- 
cessariament les illes de cases, molestant el veinat. 

Article 46: 

1. La fuita de gasos ha d'estar dotada d'un dispositiu silenciador 
de les expk~sions de manera que en cap cas no s'arribi a un nivell de 
sorolls superior al que s'estableix per a cadascuna de les categories 
de vehicles; el dispositiu silenciador no podrk posar-se fora de servei 
pel conductor. 



2. Tant en les vies públiques urbanes com en les interurbanes 
es prohibeix la circulació de vehicles de motor amb l'anomenada 
"fuita de gasos lliure". 

3. Es prohibeix també la circulació dels vehicles esmentats quan 
els gasos expulsats pelis motors, en lloc de travessar un silenciador 
efica~, surtin des del motor a través d'un d'incomplet, inadequat o de- 
teriorat, o bé a través de tubs ressonadors. 

SECCIÓ 3: Comportament dels ciutadans en la via pública i en la con- 
vivZncia dihria 

Article 47: 

1. La producció de sorolls a la via pública en les zones de pú- 
blica convivbncia (platges, parcs, etc.) o en l'interior dels edificis haur& 
de ser mantinguda dins els límits que exigeix la convivhcia ciutadana. 

2. Els preceptes d'aquesta Secció es refereixen als sorolls pro- 
duits per: 

a) El to excessivament alt de la veu humana o l'activitat directa 
de les persones, ja sigui a la via pública, en zones de pública convi- 
vbncia (platges, parcs, etc.) o al propi habitatge. 

b) Sons, cants i crits d'animals dombstics. 

c) Aparells o instruments musicals o acústics. 

d)  Aparells dombstics. 

Article 48: 

En relació als sorolls de l'apartat a) de l'article anterior, queda 
prohibit: 

a) Cantar, cridar, baladrejar a qualsevol hora del dia o' de la 
nit a la via pública, en zones de pública concurrbncia i en vehicles del 
servei públic. 

b) Cantar o parlar amb un to de veu excessivament alt a l'in- 
terior dels domicilis particujars i a les escales i patis dels habitatges, 
des de les 10 hores de la nit fins a les 8 hores del mati. 

c) Tancar portes i finestres estrepitosament, especialment en el 
període assenyalat en l'apartat b) anterior. 

d) Qualsevol altre tipus de soroll que es pugui evitar a l'interior 
de les cases, en especial des de les 10 de la nit fins a les 8 del mati, 
produi't per reparacions materials o mechniques de carhcter dombstic, 
canvi de mobles o per altres causes. 



Article 49: 

Referent als sorolls del grup b) de I'article 47, es prohibeix des de 
les 10 de la nit fins a les 8 del matí deixar en els patis, terrasses, gale- 
ries i balcons aus o altres animals que amb els seus sons, crits o cants 
destorbin el descans dels veins. També a les altres hores hauran d'és- 
ser retirats pels seus propietaris o encarregats quan de manera evident 
ocasionin molksties als altres ocupants de l'edifici o edificis veins. Tot 
aixb sense menyscapte del que determina l'ordenan~a de Tinen~a 
&Animals. 

Article 50: 

En referkncia als sorolls del grup c) de I'article 47, s'estableixen 
les prevencions següents: 

1. Els propietaris o usuaris d'aparells de rhdio i televisió, toca- 
discos, magnetbfons, altaveus, pianos i d'altres instruments musicals o 
acústics en el propi domicili, per tal de no causar molksties als veins 
hauran d'ajustar el seu volum de manera que no se sobrepassin els 
nivells establerts en 1'Annex 11. 

2. Es prohibeix a la via pública i en zones de pública concur- 
rkncia (platges, parcs, etc.) accionar aparells de radio i televisió, toca- 
discos i instruments musicals i emetre missatges publicitaris i activitats 
anhlogues quan puguin molestar altres persones o superin els nivells 
mhxims de 1'Annex 11; no obstant aixb, en circumsthncies especials l'au- 
toritat municipal podrh autoritzar aquestes activitats. Aquesta autorit- 
zació serh discrecional de I'Alcaldia, que podra denegar-la en el cas que 
s'aprecii' la inconvenikncia de pertorbar, fins i tot temporalment, el 
veinat o els usuaris de l'entorn. En tot cas aquesta autorització no 
podra ser atorgada si a una distancia de 15 m dels focus productors de 
soroll s'assoleixen dits nivells mixims. 

Article 51: 

Els assaigs i reunions musicals, instrumentals o vocals, de ball o 
dansa i les festes privades s'atendran al que s'ha establert en I'article 
anterior. 

Article 52: 

En referkncia als sorolls del grup d) de l'article 47, es prohibeix 
la utilització des de les 10 hores del vespre a les 8 hores del mati de 
qualsevol tipus d'aparell o installació domkstica, com és el cas de 
rentadores, liquadores, picadores i d'altres, que puguin sobrepassar els 
nivells establerts en I'Annex 11. 



SECCIÓ 4: Actes i activitats multitudindries a la via pública i /o  zones 
de pública conwrr2ncia 

Article 53: 

Les manifestacions populars a la via pública o en espais oberts 
de carhcter comunal o vei'nal derivades de la tradició (com és el cas 
de revetlles), les concentracions de clubs o associacions, els actes cul- 
turals o recreatius excepcionals, manifestacions o mítings de caire po- 
lític o sindical i totes les que tinguin un carhcter o interks semblant 
hauran de disposar d'autorització expressa de l'Alcaldia, que podrh im- 
posar condicions en atenció a la possible incidkncia per sorolls a la 
via pública amb independkncia de les qüestions d'ordre públic. La sol- 
licitud haurh de formular-se amb la mateixa antelació que la vigent 
legislació assenyala per sollicitar l'autorització governativa. 

S ~ c c r ó  5: Treballs a la via pública que produeixen sorolls 

Article 54: 

1. Els treballs temporals, com els Cobres de construcció pública 
o privades, no podran realitzar-se entre les 22 hores i les 8 hores 
del dia següent si produeixen increment sobre el nivell del fons dels 
nivells sonors de l'interior de propietats alienes. Durant la resta de la 
jornada els equips emprats no podran originar a 1'5 m de disthncia 
nivells sonors superiors als 80 dB (A). 

2. S'exceptuen de la prohibició de treballar en hores nocturnes 
les obres urgents, per raons de necessitat o perill o aquelles que pels 
seus inconvenients no puguin fer-se de dia. El treball nocturn haurh 
d'ésser autoritzat expressament per l'autoritat municipal, que determi- 
narh els límits sonors que haurh-de complir. 

Article 55: 

Les activitats de carrega i descarrega de mercaderies, manipulació 
de caixes, contenidors, materials de construcció i objectes similars es 
prohibeixen terminantment entre les 22 hores i les 7 hores del matí 
següent. S'exceptuen les operacions de recollida d'escombraries i re- 
partiment de queviures. La resta de l'horari de la jornada laboral haurh 
de realitzar-se amb la mhxima cura per tal de minimitzar les molkties 
i reduir-les a les estrictament indispensables. 

SECCIÓ 6: Ginys i aparells susceptibles de produir sorolls i /o  vibracions 

Article 56: 

No podrh installar-se cap mhquina o brgan en moviment, de 
qualsevol installació, en/o sobre parets mitjaneres, sostres, forjats o 
altres elements estructurals de les edificacions. 



Article 57: 

La installació a terra dels elements esmentats en l'article anterior 
s'efectuarh amb interposició d'elements antivibratoris adequats, la ido- 
neitat dels quals s'haurh de justificar suficientment en els corresponents 
projectes. 

Article 58: 

La distancia mínima entre els elements indicats en l'article 56 i 
el tancament perimetral ser& de 10 cm. 

Article 59: 

1.  Els conductes per on circulin fluids en rhgim forgat dispo- 
saran de dispositius antivibratoris. 

2. La connexió d'equips per al despla~ament de fluids, com és 
el cas d'installacions d'aireig, cl'imatització i aire comprimit, a conductes 
i tuberies, es realitzarh mitjan~ant preses o dispositius elbtics. Els 
primers trams tubulars i conductes, i si és necessari la totalitat de la 
xarxa, se suportaran mitjan~ant elements elhstics per evitar la transmissió 
de sorolls i vibracions a través de l'estructura de l'edifici. 

3. En travessar parets, les conduccions tubulars i conductes ho 
faran sense anar collats a la paret i amb un muntatge elhstic de provada 
efichcia. 

Article 60: 

A partir de la vigkncia d'aquesta Ordenan~a no es permetrh l'es- 
tabliment de mhquines i instailacions que originin en edificis residen- 
cials, sanitaris o educatius prbxims nivells sonors en llurs zones de 
recepció superiors als límits de 1'Annex 11, Taula I. 

Article 61. 

Els equips de les instailacions d'aire condicionat, aireig o refri- 
geració, com poden ser els ventiladors, extractors, unitats condensa- 
dores i evaporadors, compressors, bombes, torres de refrigeració i altres 
de similars, no originaran en els edificis contigus o prbxims no usuaris 
d'aquests serveis nivells sonors superiors als de i'Annex 11, Taula I. 

Article 62: 

A partir de la vig2ncia d'aquesta Ordenan~a no es permetrh l'es- 
tabliment de mhquines o installacions auxiliars que originin en els edificis 
contigus o prbxims nivells de vibracions superiors als de 1'Annex 11, 
Taula 11. 



Article 63: 

Amb independkncia de les restants limitacions d'aquesta Orde- 
nanGa, a l'interior de qualsevol espai obert o tancat destinat a reunions, 
espectacles o audicions musicals (discoteques i similars) no podran 
superar-se nivells sonors maxims de 90 dB (A) en cap punt al qual 
tinguin accés els clients o usuaris, llevat que en l'accb o accessos de 
l'esmentat espai es colloqui l'avis segiient: "Els nivells sonors en l'inte- 
rior poden produir lesions permanents en l'oida". L'avis haura d'ésser 
perfectament visible, tant per la seva dimensió com il.luminaci6. 

Article 64: 

Llevat de circumsthncies excepcionals, es prohibeix fer sonar du- 
rant la nit elements d'avis, tals com sirenes, alarmes, rellotges públics, 
campanes i analegs per sobre del nivell de soroll de fons. 

Article 65: 

1. Es prohibeix fer sonar, llevat de causa justificada, qualsevol 
sistema d'avís, alarma i senyalització d'emergkncia (per robatori, incen- 
di, etc.). 

2. Tot i aixi, s'autoritzen proves i assaigs d'aparells d'alarma i 
emergkncies que seran de dos tipus: 

a) Excepcionals: seran les que han de realitzar-se immediata- 
ment després de la seva installació. Podran efectuar-se entre les 10 i 
les 18 hores de la jornada laboral. 

b) Rutinaries: seran les de comprovació perihdica dels sistemes 
d'alarma. Només podran realitzar-se un cop al mes i en un interval 
mlxim de 5 minuts, dins l'anterior horari de la jornada laboral. La 
Guhrdia Urbana haura de conkixer prkiament el pla d'aquestes com- 
provacions, amb expressió del dia i l'hora en quk es faran. 

Capítol IV. Sancions 

Article 66: 

Les infraccions a les normes d'aquesta Ordenan~a seran sancio- 
nades per 1'Alcaldia amb multa, dins els límits autoritzats per les lleis, 
en consideració a les circumstancies de cadascuna i la repercussió res- 
pecte de tercers, dels actes. 

Disposicions addicionals 

la. L'AdministraciÓ facilitar2 els mitjans i desenvolupara les 
mesures i estudis tkcnics específics d'aplicació general per facilitar el 
compliment d'aquesta Ordenan~a. 



2a. Amb l'objecte de mantenir una unitat de criteris quant als ni- 
vells d'exigbncia maxims i mínims, I'AdministraciÓ pública municipal 
establirh els contactes amb els brgans adients d'altres Administracions 
públiques d'hmbit superior per revisar peribdicament aquests nivells. 

Disposició transithria 

la .  Totes les installacions compreses en el Títol 11, ja siguin mb- 
diques o de qualsevol altre tipus que no estiguin autoritzades per I'au- 
toritat municipal, disposaran del termini de dos anys per normalitzar 
la seva situació administrativa, així com per adequar-se al que pre- 
ceptua aquest articulat. Els Serveis Tbcnics de YAjuntament facilitaran 
en cada cas la informació que permeti als interessats de normalitzar les 
corresponents installacions amb les mhximes facilitats tbcniques i eco- 
nbmiques. 

2a. El Capítol 6 (<Carnet Sanitari,) de l'indicat Títol entrar& 
en vigor a partir del moment que I'AdministraciÓ pública procedeixi 
a la seva implantació. 

Disposició derogathria 

La present Ordenanca deroga les següents disposicions ja existents: 

1. ~ O r d e n a n ~ a  sobre activitats en les quals s'originin radiacions 
ionitzants,. 

2.  Articles 97 a 101 de l'ordenanga de Policia de la Via Pública. 

3. Article 14 de les &Normes de carhcter general relatives a ins- 
tallacions industrials,. 

ANNEX I LÍMITS DE DOSIS REBUDES 

Taula I: Personal professionalment exposat 

1.1. Límit anual per al cas d'exposició total i homogPnia de feor- 
ganisme. 

El límit anual de dosi per a la totalitat de l'organisme, referit a 
qualsevol període de dotze mesos consecutius, és de 50 mSv 
(5 rems). 

1.2. Límit anual per al cas d'exposició parcial de l'organisme. 

En el cas d'exposició total no homoghia o parcial de l'organisme, 
són: 



1.2.1. El limit anual de dosi efectiva, referit a qualsevol període 
de dotze mesos consecutius és de 50 mSv (5 rems). 

1.2.2. El limit anual de dosi per al cristal.1í és de 300 mSv (30 
rems). 

El limit anual de dosi per a la pell és de 500 mSv (50 rems). Quan 
l'exposició resulti d'una contaminació radiactiva cuthnia, aquest lí- 
mit s'aplica a la dosi mitjana sobre una superfície de 100 em2, en 
la regió que rebi la dosi més alta. 

El límit anual de dosi per a les mans, avantbra~os, peus i tur- 
mells és de 500 mSv (50 rems). 

El limit anual de dosi per a qualsevol altre brgan o teixit consi- 
derat individualment és de 500 mSv (50 rems). 

Taula 2. Públic en general 

2.1. Límit anual per al ca's d'exposicid totall homog2nia de l'orga- 
nisme. 

El limit anual de dosi per a la totalitat de l'organisme, referit a 
qualsevol període de dotze mesos consecutius, és de 5 mSv (0'5 
rems). 

2.2. Límits anua~ls per a'l cas &exposició total no homog2nia o par- 
cial de l'organisme. 

2.2.1. Ek limit anual de dosi efectiva, referit a qualsevol període 
de dotze mesos consecutius, és de 5 mSv (0'5 rems). 

2.2.2. El limit anual de dosi per al cristallí és de 30 mSv (3 rems). 

El límit anual de dosi per a la pell és de 50 mSv (5 rems). Quan 
l'exposició resulta d'una contaminació radiactiva cuthnia, aquest 
limit s'aplica a la dosi mitjana sobre una superfície de 100 cm2, 
en la regió que rebi la dosi més alta. 

El limit anual per a les mans, avantbra~os, peus i turmells és de 
50 mSv (5 rems). 

El límit anual de dosi per a qualsevol altre brgan o teixit, conside- 
rat individualment, és de 50 mSv (5 rems). 

Els valors d'aquest Annex corresponen als proposats pel "Consejo 
de Seguridad Nuclear" per a la seva inclusió en la legislació vigent 
(R.D. 2519/1982, publicat al B.O.E. núm. 241, de 8 d'octubre de 
1982). 



ANNEX I1 

Taula I: Nivells sonors mhxims 

Nivell sonor exterior Nivell sonor interior 
m b i m  en dB (A)  mdxim en dB (A)  

Zona de recepció Dia Nit Dia Nit 

Totes excepte la 
industrial 5 5 45 35 3 O 

(30 en (25 en 
danni- dormi- 
toris) toris) 

-- - - 

Zona industrial (1) 65 60 40 35 

1. S'exceptuen els habitatges que puguin existir en la mateixa zona, on s'aplicaran els 
nivells de la zona de recepció anterior "totes excepte la industrial". 

Donada la dificultat de mesurar la intensitat sonora &una font, 
quan aquesta és prbxima al soroll de fons, en el cas que el soroll sigui 
prbxim als valors de la Taula I, per mesurar la intensitat sonora d'una 
font s'aplicarh la següent regla: 

1. Quan el soroll de fons ambiental estigui comprbs entre els 
mhxims indicats en la Taula I anterior i 5 dB més que aquests, la font 
no podrh incrementar el soroll de fons ambiental en més de 3 dB. 

2. Quan el soroll de fons ambiental estigui comprbs entre 5 dB 
i 10 dB més que els mknms indicats, la font no podrh incrementar el 
soroll de fons ambiental en més de 2 dB. 

3. Quan el soroll de fons ambiental estigui comprbs entre 10 dB 
i 15 dB més que els mhxims indicats, la font no podrh incrementar el 
soroll de fons ambiental en més d'l dB. 

4. Quan el soroll de fons ambiental es trobi per damunt dels 15 dB 
més que els mhxims indicats, la font no podrh incrementar el soroll 
en més de O dB. 

Quan el so tingui un to pur, el soroll de fons es mesurarh en la 
banda d'octaves que comprengui la frequkncia del dit to. 

Taula 11: Nivells de vibracions mhximes 

Zona de recepció Acceleracib Vertical: Mdxima (L,) 

Dia Nit 

Totes excepte la industrial 65 60 

Zona industrial 70 65 



ANNEX I11 TAULA DE SOROLLS MAXIMS ADMIS- 
SIBLES EN VEHICLES AUTOMBBILS, SEGONS ALL0 
DISPOSAT EN EL DECRET DE 25 DE MAIG DE 1972 
I L'ACORD DE GINEBRA DE 20 DE MARC DE 1958 

1 .  Vehicles als quals és uplic~ble: 

Tots els vehicles autombbils excepte la maquiniria d'obres i mA- 
quines agrícoles automotrius. 

2.1. Tractors agrico1es.l 
2.1 .l. Amb potbncia fins a 200 C.V. (DIN) . . .  
2.1.2. Amb potkncia superior a 200 C.V. (DIN) . . 

2.2. Ciclomotors i vehicles autombbils de cilindrada no su- 
perior a 50 cm3. 

2.2.1. De dues rodes . . . . . . . . . . .  
2.2.2. De tres rodes . . . . . . . . . . .  

2.3. D'altres vehicles autombbils. 
2.3.1. De dues rodes. 

2.3.1.1. Motor de dos temps. 
2.3.1.1.1. Cilindrada superior a 50 
c m " f i n s a 1 2 5 c m 3 .  . . . . .  
2.3.1 .S .2. Cilindrada superior a 125 

. . . . . . . . . . .  cm3 
2.3.1.2. Motor de quatre temps. 

2.3.1.2.1. Cilindrada superior a 50 
cm3 fins a 125 cm3 . . . . . .  
2.3.1 .S .2. Cilindrada superior a 125 
cm3 fins a 500 cm" . . . . . .  
2.3.1.2.3. Cilindrada superior a 500 

. . . . . . . . . . .  cm3 
2.3.2. De tres rodes. 
Cilindrada superior a 50 cm3 . . . . . . . .  
2.3.3. De quatre o més rodes. 

2.3.3.1. Vehicles destinats al transport de per- 
sones que tinguin fins a 9 places, inclosa la del 
conductor . . . . . . . . . . . .  
2.3.3.2. Vehicles destinats al transport de per- 
sones que tinguin més de 9 places inclosa la 
del conductor amb un pes mixim que no ex- 
cedeixi 3 3  Tm . . . . . . . . . .  
2.3.3.3. Vehicles destinats al transport de 
mercaderies amb un pes mAxim que no exce- 

. . . . . . . . . . .  deixi 3 3  Tm 

Decibels 

9 O 
9 3 

8 1 
83 

84 

8 6 

84 

8 6 

88 

8 7 

8 4 

86 

8 6 

1 O7 



Decibels 
2.3.3.4. Vehicles destinats al transport de 
persones que tinguin més de 9 places inclosa 
la del conductor amb un pes mhxim autoritzat 
que excedeixi les 3 3  Tm . . . . . . .  9 1 
2.3.3.5. Vehicles destinats al transport de 
mercaderies amb un pes mhxim autoritzat que 
excedeixi les 3 3  Tm . . . . . . . . .  9 1 
2.3.3.6. Vehicles destinats al transport de 
persones que tinguin més de 9 places inclosa la 
del co,nductor amb un motor de potbncia igual 

. . . . . .  o superior a 200 C.V. (DIN) 9 3 
2.3.3.7. Vehicles destinats al transport de 
mercaderies amb un motor de potbncia igual o 
superior a 200 C.V. (DIN) i amb un pes mhxim 

. . . . .  autoritzat que excedeixi 12 Tm 93 

1. Les denúncies relatives a tractors agrícoles només poden formular-se en vies urba- 
nes i prkvia una comprovació mitjan~ant els aparells mesuradors en condicions idb- 
nies (Article 7.3 del Decret de 25 de maig de 1972). 

ANNEX IV 

APARTAT A: 

Radiacions i radiacions ionitzants 

ACTIVITAT NUCLEAR (CONCEPTUACI~ TECNOL~GICA I/O S~CIO-ECON& 
MICA). Denominació que comprbn l'activitat tecnolbgica de l'home 
directament o indirecta implicada en processos anomenats de fissió i 
fusió, processos que s'escindeixen o fusionen núclids amb gran allibera- 
ment d'energia cinktica i/o radiant (radiació ionitzant). Dintre l'activitat 
nuclear s'inclouen els diversos processos relacionats, com l'extracció del 
corresponent mineral, la separació, l'enriquiment, els transports, el trac- 
tament dels residus posteriors, etc. 

L'activitat nuclear té tres aplicacions principals: la militar, la 
producció d'energia i la producció artificial de radinúclids. 

ACTIVITAT RADIACTIVA O ACTIVITAT ON ES PRODUEIXEN RADIACIONS 
IONITZANTS (CONCEPTUACI~ TECNOL~GICA 1/0 S~CIO-ECON~MICA). De- 
nominació que comprbn l'activitat tecnolbgica de l'home directament 
implicada en la utilització de radiacions ionitzants originades en aparells 
productors o en radinúclids. en raó de les propietats físiques o pels seus 
efectes químics o biolbgics derivats de les radiacions ionitzants. 



ACTIVITAT RADIACTIVA (CONCEPTUACI~ CIENT~FICA). Denominació que 
correspon al concepte de I'existbncia en una substancia del fenomen de 
la radiactivitat (veure uradiactivitat,). 

Per llic&ncia de llenguatge hom identifica també aquesta denomi- 
nació amb el ccnombre d'htoms que es desintegren per cada unitat de 
temps,, que estrictament és una magnitud d'intensitat. 

u AFTER LOADING, (Veure <Control remot,). 

APARELLS (Veure <Giny,). 

ATOM. Del grec htcmos, que no pot ésser dividit; la part més petita 
d'un cos pur o element. 

L'htom conserva totes les característiques i/o comportament d'un 
cos pur o element. L'Btom es compon de partícules més elementals 
que el conformen (protons, neutrons i electrons). 

BECQUEREL. Actual unitat d'activitat radiactiva. Una activitat d'un 
Becquerel correspcn a una desintegració cada segon. L7abreviaciÓ és Bq. 

CONTAMINACI~ RADIACTIVA. Amb independkncia de la conceptuació 
genkrica de cccontaminaci6~~ segons el fet que les radiacions ionitzants 
són un dels diversos agents contaminants, en l'hmbit de la radiprotecció 
la cccontaminació, respon per una Ilicbncia de llenguatge a un concepte 
més específic: existeix ucontaminació radiactiva, en un brgan, ésser 
viu, superfície, objecte, lloc, regió o similar quan en aquests hi ha 
incorporats radinúclids de manera indesitjable o fortui'ta. 

Per salvar aquesta duplicitat d'accepcions s'utilitzarh preferiblement 
la denominació cccontaminació per radiacions ionitzants>> en l'accepció 
genbrica de contaminació, i ucontaminació amb radinúclids, en i'accep- 
ció específica. 

CONTROL REMOT O ~ A F T E R  LOADING,, T~CNIQUES TERAP~UTIQUES DE.. . 
Procediment tecnolbgic que situa una conducció fins al lloc on ha de 
situar-se la font radiactiva irradiadora, i posteriorment es fa arribar la 
font per un procediment automatitzat (pneumhtic mechnic), sense ma- 
nipulació directa a Pobjecte d'evitar irradiacions innecesshries en teixits 
sans i/o altres persones. 

CURIE. Antiga unitat d'activitat radiactiva. Una activitat d'un Curie 
(1 Ci) correspon a 37.000 milions de desintegracions per segon. Sub- 
múltiples habituals són els milli Curie (1 Ci = 1.000 m Ci), micro Curie 
(1 Ci = 1.000.000 p Ci) i pico Curie (1 Ci= 10" Ci). 

DETRIMENT. Concepte que fa referkncia al dany total produi't per la 
radiació, és a dir considerant no pas únicament la probabilitat d'aparició 
d'un dany (risc) sinó la severitat de l'efecte tant per la seva intensitat 
com per la seva extensió. 



DOSI PER A LA QUANTIFICACI~ DELS EFECTES BIOL~GICS.  El feix de 
la radiació, en la mesura que interacciona amb el medi que travessa, 
va perdent una part de la seva energia irradiada. L'energia transferida, 
en Últim terme i després de successives interaccions posteriors, acaba 
essent absorbida pel medi i origina les corresponents ionitzacions, exci- 
tacions i transformacions en energia calorífica i s'anomena energia ab- 
sorbida. 

La crdosi absorbida, ser& la quantitat d'energia absorbida, i es 
refereix a una determinada massa de substhncia o medi. 

ENCAPSULADA, FONT RADIACTIVA.. . Font en qub el radinúclid estP 
recobert d'un envoltant absolutament ai'llant, que no permet la fuga o 
dispersió del radinúclid. 

Ex~osrc16. En els aparells de raigs X per mesurar el nombre de raigs 
o fotons emesos, no pot parlar-se d'activitat, situació que porta a definir 
l'exposició. L'exposició mesura la quantitat de radiació en funció de 
i'efecte d'ionització que produeix. La seva unitat més freqüent, el Ront- 
gen (R), correspon a la quantitat de radiació que produeix en un kg 
d'aire, ions d'ambdós signes que totalitzen per cada signe 2,58 X 10-4 
coulombs de chrrega. Un submúltiple habitual és el miHi-Rontgen 
(1R = 1000 mR). 

L'exposició no és definible per altres radiacions ionitzants que 
no siguin X o y, ni en aquest cas si tenen energies superio~s als 2 KeV. 
És freqüent d'expressar l'exposició en relació amb el temps i així els 
aparells mesuradors estan calibrats en mR cada hora (mR/h) o relacions 
similars en el temps. 

FONTS RADIACTIVES (Veure uEncapsulades>, crNo encapsulades). 

Focus DE CALOR O FRED. Qualsevol font, giny i aparell que el seu 
funcionament impliqui intercanvi positiu o negatiu de radiació calorífica 
amb el medi, en una quantitat que alteri significativament la seva tem- 
peratura. Entre altres moltes fonts citem: fo.ms cremadors, calderes, 
cambres o aparells frigorífics, etc. 

GINYS O APARELLS PRODUCTORS DE RADIACIONS IONITZANTS. EIS que, 
en posar-se en funcionament, produeixen radiacions ionitzants, com és 
el cas dels tubs de raigs X (RX), acceleradors lineals, betatrons, ciclo- 
trons, etc. 

Es distingeixen de les fonts radiactives encapsulades o no, que 
sempre emeten radiacions. 

HIGIENE DE LES RADIACIONS. Cibncia que tracta de la prevenció dels 
efectes nocius de les radiacions en els éssers vius, sistema de principis i 
regles corresponents per conservar la salut. 

I S ~ T O P .  És un concepte menys precís que el de núclid i cal no utilitzar- 
10 en lloc de núclid quan no correspongui. Dos núclids són isbtops si 



tenen el mateix nombre atbmic o, cosa que és equivalent, si pertanyen a 
un mateix element. 

MEDICINA NUCLEAR (Veure radilogia mkdica). Utilització de radinú- 
clids no encapsulats en medicina tant per a diagnbstic, terlpia com a in- 
vestigació. Inclou en conseqükncia tant els estudis funcionals i morfo- 
lbgies (gammagrafies) com les tkcniques de laboratori i les de terlpia 
corresponents. 

Es divideix en: 

1.1. Marcatge i detecció ccin vivo,. 
1.1.1. Estudis morfolbgics: Gammagrafies, localitzacions i altres 
exploracions. 
1.1.2. Estudis funcionals: Fluxos cerebrals, renals, hepltics, etc. 
1.1.3. Tomografia axial computaritzada (amb isbtops). 

1.2. Detecció ccin vitro,. 
1.2.1. Marcatge ccin v ivo~.  
1.2.2. Marcatge ccin vitro, o Sistemes de radi Assaig (R.A.S.). 

1.2.2.1. Competició d'enlla~os proteics (C.P.B.). 
1.2.2.2. Radi immune Assaig (R.I.A.). 

2.  Investigació m2dica (amb fo,nts no encapsulades). 
3. Terhpia (amb fonts no encapsulades). 

I 
No ENCAPSULADES, FONT RADIACTIVA. Fonts en qub el radinúclid estl 
contingut en un recipient no aillat que permet la seva aplicació i/o uti- 
lització fora de l'esmentat recipient. 

NÚCLID. Espkcie d'htoms caracteritzats per la constitució de llurs nu- 
clis. Un núclid és determinat pel nombre de protons i el nombre de 
neutrons que componen el nucli. Un element, que de fet és una espkcie 
atbmica caracteritzada només pel nombre de protons, pot designar 
diversos núclids. Cada un d'aquests núclids es diferencia perquk té un 
nombre de neutrons diferent i, en conseqü&ncia, són els isbtops de 
l'element considerat. Per exemple: 

representa el núclid de 54 protons (que correspon al Xknon, element 
núm. 54 de la taula peribdica) i 79 neutrons (el superindex indica la 
suma dels neutrons i protons). 

PERSONAL PROFESSIONALMENT EXPOSAT. Grup de població la dedica- 
ció laboral del qual comporta un risc d'irradiació superior al normal, 
a causa de la relació o proximitat a fonts, ginys o installacions de tot 
tipus on es produeixen radiacions ionitzants. 



RADIACI~. Transmissió d'energia que es propaga sense necessitat d'un 
suport material. Aixb darrer la diferencia clarament dels sorolls o vibra- 
cions que són transmissions d'energia amb suport material. L'arrel 
uradb fa referhcia en aquest cas a <radial> i no a <radi> en el sentit 
d'element de la utaula peribdica~. 

RADIACI~ ELECTROMAGN~TICA. Propagació d'energia en un medi en 
la forma d'ones electromagnktiques quantificades. 

S'anomena <fotó> cada una de les unitats energktiques trameses, 
que tenen a la vegada connotacions corpusculars i ondulatbries. La ra- 
diació electromagnktica es caracteritza pels valors de la freqükncia, lon- 
gitud d'ona i l'energia associada a cada fotó, que sbn tres magnituds 
interdependents. 

Ordenant les radiacions electromagnbtiques segons el valor numbic 
d'aquestes característiques tindrem el conegut espectre: 
- ones de rhdio i televisió 
- microones, radar, etc. 
- radiacib tkrmica 
- radiació lluminosa 
- radiació ultraviolada 
- radiació electromagnktica ionitzant (raigs X, gamma i cbsmics) 

RADIACIONS IONITZANTS. Les que proldueix directament o indirecta la 
ionitzaci6 de la matbria amb la qual interacciona. Pot ésser del tipus 
electromagnktic (raigs X, gamma i cbsmic) o exclusivament corpuscular 
(alpha, beta negativa i positiva, protons, neutrons, etc.). 

RADIACTIU. Substhncia que presenta propietats similars a les que ca- 
racteritzaren al seu dia el <radi, element núm. 88 del sistema peribdic. 

Tota substhncia radiactiva incorpora radinúclids, que són l'origen 
estricte d'aquest fenomen. 

RADIDIAGN~STIC (Veure radilogia mhdica). Emissib des d'un giny o 
focus productor de radiacions ionitzants, que travessen parcialment l'or- 
ganisme formant les corresponents imatges pel diagnbstic i investigació 
de malalties. Es divideix en: 

1. Escbpia o fluorescbpia o radiescbpia. 
2. EscBpia amb intensificador d'imatge. 
3. Radigrafia amb plaques. 
4. Radigrafia dental amb plaques (convencionals i pantomografia). 
5. Tomografia convencional. 
6. Tomografia axial computaritzada (T.A.C.). 

RADIS~TOP. Expressió ambigua que cal no utilitzar i que sovint s'uti- 
litza incorrectament en lloc de radinúclid. 

RADILOGIA M ~ D I C A .  Cihcia de les radiacions aplicades a la medicina; 
es divideix en radidiagnbstic, radi ter2pia i medicina nuclear. 
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RADINÚCLID. Núclid radiactiu que es desintegra emetent una radiació 
ionitzant i que el transforma en un altre núclid. 

RADIPROTECCI~. Conjunt d'actituds, procediments i mktodes tendents 
a minimitzar la irradiació a les persones produida pels focus emissors 
de radiacions ionitzants, bé sigui per exposició directa, manipulació i/o 
exposició indirecta. 

RADISENSIBILITAT. BS un fet que amb una mateixa dosi equivalent re- 
buda, els efectes finals que apareixen varien d'unes espkcies a unes al- 
tres; dins una mateixa es@ie, d'uns grups o poblacions a unes altres; 
dins un mateix individu d'uns brgans a uns altres. AixZ, és reflectit pel 
concepte de radisensibilitat que estudia la diferent resisthncia a les ra- 
diacions per part dels diversos brgans, individus i/o grups de població 
homogknia i espkcies vives. 

RADITERAPIA (Veure radilogia mkdica). Tractament de malalties mit- 
jan~ant radiacions ionitzants, emeses per fonts encapsulades o ginys, 
que destrueixen teixits de forma selectiva. Es divideix en: 

1. EXTERNA O A DISTANCIA O TELETERAPIA. 

1.1. Amb raigs X i/o r ~ i g s  y (gamma). 

1.1 . l .  Superficial o de contacte o de baix voltatge (RX de 8 a 
140 keV) . 
1.1.2. Convencional o Ortovoltatge o mig voltatge (RX de 150 a 
400 keV). 
1.1.3. Cesi-Raditerhpia (Cesi 137 de 662 keB) mal anomenada 
ccbomba de Cesi,. 
1.1.4. Cobalt-Raditerhpia (Cobalt-60 de 1173 i 1332 keV) mal 
anomenada ccbomba de Cobalt,. 
1.1.5. Profunda o Supervoltatge o Megavoltatge (fins a 50.000 
keV = 50 MeV) produida per acceleradors lineals i betatrons. 
Amb electrons produits per acceleradors lineals i betatrons. 

2. INTERNA O DE CONTACTE O CURIETERAPIA O BRA- 
CHYTERAPIA. 

2.1. Intersticial o d'implantcació. 

2.1.1. D'aplicació immediata (agulles i tubs de Cesi- 1 37, grans 
d'or- 198, agulles d'iridi- 192, etc.). 
2.1.2. D'aplicació retardada (ccafter loading,) (fils d'iridi-192). 

2.2. Intracavitriria o elzdocavitdria. 

2.2.1. D'aplicació immediata (Estrodi-90, Cobalt-60). 
2.2.2. D'aplicació retardada (ccafter loading,) (esferes de Cobalt- 
60, Cesi-1 37, Iridi- 192, comandat per aparells com el &electron>>, 
cccatheron,, etc.). 



RADITOXICITAT. És la toxicitat deguda a les radiacions ionitzants eme- 
ses per un radinúclid incorporat i pels seus descendents; la raditoxicitat 
no solament d e p h  de les seves característiques radiactives, sinó també 
del seu estat físico-químic i igualment del metabolisme de l'element en 
l'organisme o en un determinat brgan. 

Es costum establir una classificació de radinúclids segons la seva 
raditoxicitat, agrupant-10s en quatre grups: A, B, C i D. Més o menys 
es podria dir a títol orientatiu que un radionúclid del grup A 6s 10 ve- 
gades més tbxic que un radinúclid del grup B, 100 que un del C, i 
1.000 que un del grup D. 

RESIDU RADIACTIU. Material sblid, líquid o gasós resultant de l'acti- 
vitat nuclear i/o radiactiva que incorpora radinúclids amb una concen- 
tració no natural, superior a la que es refereix en l'article 34 d'aquesta 
Ordenanca. 

RISC. Probabilitat d'aparició d'un dany (veure també <detriment,). 

ZONA CONTROLADA. És la zona on no és molt improbable la possibi- 
litat de rebre dosis superiors al 30 % dels límits fixats en SAnnex I, per 
raó de l'existhncia de fonts, ginys o instal-lacions de tot tipus on es pro- 
dueixen radiacions ionitzants. 

ZONA VIGILADA. És la zona on no és molt improbable la possibilitat 
de rebre dosis superiors al 10 % dels límits fixats en l'Annex I per 
raó de l'existbncia de fonts, ginys o instaliacions de tot tipus on es 
produeixen radiacions ionitzants. 

APARTAT B: 

Definicions de sorolls i vibracions 

ACTIVITAT QUE NECESSITA SILENCI. Tota activitat que per al seu des- 
envolupament requereix unes condicions de silenci, tot i que ella ma- 
teixa pot ésser productora de soroll. 

APARELL UTILITZAT. Les mesures del nivell de soroll es realitzaran 
amb l'instrumental adient segons les No~rmes UNE 20.500; 21.314; 
74.002 i 74.040. 

DECIBELS. Escala convinguda habitualment per mesurar la intensitat 
del so. Els decibels d'un so són iguals a 10  vegades el valor del loga- 
ritme decimal de la relaci6 entre la potbncia associada al so i una po- 
tbncia que s'agafa com a referbncia. Tanmateix podria parlar-se d'in- 
tensitat associada al so (energia rebuda per unitat de temps i superfície). 

El valor en decibels també pot obtenir-se de forma equivalent 
establint la relació entre els quadrats de les corresponents pressions 
sonores, en lloc de referir-se a la potkncia tramesa. En aquest cas el 



factor u10 vegades, haura de substituir-se per <<20 vegades,, ja que 
el logaritme d'un número al quadrat és igual al doble del logaritme de 
l'esmentat número. Aixb és interessant a causa que habitualment 17efecte 
mesurat són les variacions de pressió (cas de l'oida, els micrbfons, etc.). 

L, = 10 log,, (W/W ref.) 

L, = 10 log,, (I/I ref.) 

L, = 10 log,, (P/P ref.)2 = 20 log,, (PJP ref.) 

La denominació udeci-bel>> s'utilitza en honor d7Alexandre Gra- 
ham Bell. 

S'utilitza com a potkncia associada de referkncia, que correspon a 
una pressió sonora de 20 micropascals (20 rnicro Newtons/m2) que 
és, com a mitjana, el llindar mínim d'audició o percepció de l'oida 
humana. 

Els decibels d'un so fan referbncia a un punt determinat de medició 
i no pas a un altre punt. Els decibels d'un so produits per un focus de 
soroll varien amb la distancia a aquest focus, disminuint Senergia re- 
buda per unitat de temps i superfície amb Sallunyament, d'acord a 
l'invers del quadrat de la distancia, quan el focus emet les ones perfec- 
tament esfbriques i en un mitja sense obstacles que les atenuin o in- 
crementin. 

Segons la definició de decibel, si un so origina una pressió sonora 
doble que un altre, els nivells sonors en decibels que correspondran a 
ambdós diferiran en tres decibels. 

= 10 log (2I/I,,) = 10 (log 2 + log (IJI,,,)) = 

10 (0,30 + log WI,,,)) = 3 + 10 log (I&,,) 

e s  a dir, cada 3 decibels de l'escala, els sons corresponents dupli- 
quen la seva intensitat, i així un augment del nivell sonor de 100 a 103 
decibels no és un petit augment, sinó que és justament el doble. 

L'epci6 d'aquesta escala logarítmica possibilita l'existkncia de va- 
lors de decibels negatius, quan les relacions parAmetre mesurat-parh- 
metre de referkncia és inferior a la unitat. Tal situació nol implica in- 
existbncia de soroll sinó que aquest no arriba al nivell mínim de percepció 
de l'oida humana. 

FONT DE SOROLL AERI. Una installació, activitat o Ús serh conside- 
rada com a font de soroll aeri quan produeixi, en rbgim de funciona- 
ment, un nivell de soroll aeri superior a 60 dB (A) (mesurat a les pro- 
ximitats del tancament limítrof amb altres locals i dintre del propi local). 

FONT DE SOROLL D'IMPACTE. Una in~ta~lació, activitat o Ús ser2 con- 
siderada com a fo'nt de soroll d'impacte quan en rkgim de funcionament 
produeix en els locals que en siguin receptors o en altres edificis un 



nivell de soroll aeri superior als de la Taula I de l'Annex 11, deguts a 
impactes sobre els elements constructius. 

NIVELL SONOR A ESCALA A. El nivell de pressió sonora en decibels, 
mesurat mitjan~ant un sonbmetre amb filtre de ponderació A. El nivell 
així obtingut es denomina dB (A) o dB A. 

Els nivells sonors calculats en projectes i les lectures o registres 
realitzats rnitjancant equips de mesurament s'expressaran en dB A (de- 
cibels escala de ponderació A). 

NIVELL SONOR EXTERIOR. A efectes d'aquesta Ordenan~a és el nivell 
sonor en dB A procedent d'una activitat (font emissora) i mesurat a 
l'exterior, en el lloc de recepció. 

Quan el punt de recepció estigui situat en un edifici, el micrbfon 
de l'equip de mesura es collocar8 a una distancia de 0,5 a 1 m de la 
fa~ana, murs exteriors de patis de blocs de cases, o de patis de cel- 
oberts de l'edifici receptor. 

Si el punt de recepció est8 situat en la via pública o espais públics, 
el micrbfon es collocarh a 10 m dels límits de propietat de l'establi- 
ment o activitat emissora i a 1,2 m d'al~hria sobre el SM. 

NIVELL SONOR INTERIOR. A efectes d'aquesta Ordenan~a és el nivell 
sonor en dB A, procedent d'una activitat (font emissora) i mesurada en 
I'interior de l'edifici receptor, en les condicions d'obertura o tancament 
en les quals el nivell de soroll sigui mixim. 

El micrdfon de l'equip de mesura es col.locar8 en el centre de 
l'habitació o a una distancia no inferior a 1,5 m de la paret i a una 
alcaria &1,2 a 1,5 m. 

El nivell sonor interior sols s'utilitzarh com a indicador del grau de 
mol&stia per soroll en un edifici quan se suposi que el soroll es tra- 
met des del local emissor per l'estructura i no per via abria de fa~ana, 
finestres o balcons, en el qual cas el criteri a aplicar serh el del nivell 
sonor exterior. 

PRES SI^ SONORA. La diferbncia instantanis entre la pressió originada 
per l'energia sonora i la pressió mitjana barombtrica en un punt deter- 
minat de 17espai. 

PRES SI^ SONORA RMS. La rel quadrada de la mitjana quadrhtica de la 
pressió sonora es denomina PRMS. 

SOROLL. Qualsevol soroll que molesti o incomodi els sers humans .o 
que produeixi, o té l'efecte de produir, un resultat psicolbgic o fisiolbgic 
advers sobre les persones. 

SORROLL DE FONS. L'existent en absbncia de soroll pertorbador. 



So. Qualsevol oscillació de pressió, despla~ament de partícules, velo- 
citat de partícules o qualsevol parhet re  físic, en un medi amb forces 
internes que originen compressions o refraccions del mateix. 

La descripció del so pot incloure qualsevol de les seves caracte- 
rístiques, tals com intensitat, duració i freqükncia. 

So IMPULSIU. SO de molt curta durada generalment inferior a un 
segons amb una abrupta pujada i una riipida disminucib. Exemples de 
sorolls impulsius s'inclouen, explosions, impactes de martell de forja, 
descarrega d'armes de foc, etcktera. 

SON~METRE. Instrument prove'it d'un micrbfon amplificador, detector 
de RMS, integrador, indicador de lectura i corbes de ponderació, que 
s'utilitza per a mesurament de nivells de pressió sonora. 

To  PUR. Qualsevol so que pugui ser indiferentment percebut com un 
to únic o un sucessiu de tons únics. Pels propbsits &aquesta Ordenan~a 
existirh un to pur si el nivell de pressió sonora en una banda &un terc 
d'octava excedeixi 5 dB la mitjana aritmktica dels nivells de pressió 
sonora de les dues bandes contigües, per freqükncies en terGos d'octau 
centrats en els 500 Hz i superiors a 8 dB per freqükncies centrades entre 
160 i 400 Hz. 

VIBRACIONS. El parhmetre que s'utilitzarh com a indicatiu del grau 
de vibracions existent en els edificis ser& el valor efica~ de l'acceleració 
vertical en m/s2 i en terGos d'una octava entre 1 i 80 Hz. 

Es defineix la corresponent unitat ccnivell de vibració ponderat, 
que representarem per (LA) segons: 

L, = 20 log A/Ao 

essent A el límit de l'acceleració admissible en m/s2 en cada terc 
d'octava i A. el valor de referkncia, m/s2 a les diferents frequhcies 
centrals en tercos d'octava entre 1 i 80 Hz. 

A o = 2 .  10-6 . f-5 per a (l<f<4) 
Ao= 10-5. f-".per a (4<f<8) 

AO=0,125 . 10-5 . f-".per a (8<f<8) 
LYaccelercSmetre es fixarh en zones fermes de dls ,  parets, sostres 

o forjats, en el centre dels elements de l'immoble receptor de les vi- 
bracions. 

LLINDAR DE P E R C E P C I ~  DE VIBRACIONS. Mínim moviment del sbl, pa- 
rets of estructures capaces d'originar en la persona normal una cons- 
cikncia de vibració per mktodes directes, tals com les sensacions thctils 
o visuals &objectes en moviment. 

INTENSITAT DE VIBRACIONS EXISTENTS. Valor efica~ de l'acceleració 
vertical, en ter~os  d'octava, entre 1 i 80 Hz, expressats en m/s2. Es 
denorninara A. 




