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Abstract per web
Plantejar i valorar mètodes efectius per avaluar mitjançant mesuraments el
compliment de la normativa d’aplicació en casos específics de certa complexitat i
unificar els procediments i criteris a aplicar.
Dirigit preferentment a: tècnics municipals, administració pública, EC-PCAs,
enginyers, consultories, etc.
Descripció del REPTE
En algunes ocasions, quan s’han de prendre mesuraments acústics per determinar si
una activitat compleix la normativa d’aplicació, els tècnics ens trobem amb certes
indefinicions que ens porten a la necessitat d’aplicar procediments que no es troben
definits a cap reglamentació aplicable. Principalment, quan no es pot reproduir el
soroll que generen les fonts existents a una activitat d’una manera representativa
durant els mesuraments.
Tot i que hi ha vegades que es pot arribar a substituir el mesurament d’immissió
sonora per assaigs d’aïllament acústic, acompanyats d’alguna sèrie de consideracions,
hi ha altres ocasions en què amb tot això no és suficient i l’única manera de poder
determinar si una activitat compleix o no amb totes les garanties és mitjançant
mesuraments d’immissió en condicions normals de funcionament (en algun cas fins i
tot sense que la persona responsable del local estigui assabentada). No obstant,
aquestes avaluacions poden presentar altres problemes que també caldrà exposar en
aquest repte. Algunes d’aquestes situacions estan protagonitzades per gimnasos,
activitats de càrrega i descàrrega, bars i terrasses associades, tallers de reparació de
vehicles amb xapa, etc.
S’aprofitarà també aquest repte per debatre sobre la necessitat d’alguns controls
acústics que es fan a determinades activitats, l’impacte acústic de les quals es pot
considerar menyspreable per les seves característiques o per les seves situacions
respecte receptors sensibles.
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