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APLICACIÓ EN UN CAS PRÀCTIC:

Què és vol fer? Festivals de música, el qual 
consta d’una sèrie de concerts.

On? l’espai exterior d’unes instal�lacions 
legalitzades per activitats culturals

Com?  Cal tenir en compte tota la normativa 
relacionada







Normativa a tenir en compte:

1. Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació dels 
espectacles públics i les activitats recreatives.

2. Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament dels espectacles públics i les activitats 
recreatives.

3. Ordenança municipal reguladora del soroll i les 
vibracions. (2/2/11)

4. Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el 
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar 
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut 
d’aquestes mesures



Requisits per portar a terme una activitat 
extraordinària: (Decret 112/2010) art. 112

a) Se celebrin en motiu de festa i revetlles populars 
o de festivals o certàmens que comptin amb una 
àmplia participació de la gent afectada.

b) Se celebrin en dates o vigílies festives, dins 
d’horaris en què el seu impacte sigui admisible
pels usos socials majoritaris.

c) Se celebrin en indrets situats a la distància 
necessària dels nuclis habitats, de manera que 
no causin molèsties perceptibles a la gent que hi 
viu.



Què cal tenir en compte i quina problemàtica ens 
trobem:

1. El recinte on es pretén portar a terme disposa de 
llicència per a activitats culturals 

2. Es pretén fer un festival de música que consta de 
varis concerts. Activitat recreativa de caràcter 
extraordinari.

3. Espai a l’aire lliure i situat en una zona 
residencial.

4. Denúncies per molèsties de soroll per part dels 
veïns.



Documentació de la llicència municipal per portar 
a terme l’activitat extraordinària de concert:

• Memòria d’espectable públic o activitat 
recreativa de caràcter extraordinari.

• Estudi acústic.
• Estudi mobilitat generada.
• Pla d’autoprotecció
• Control preventiu de l’administració de la 

Generalitat (Llei 3/2010)



L’article 16.2. de l’ordenança municipal 
reguladora del soroll i les vibracions 
diu:

“ Les activitats públiques que utilitzin 
sistemes electroamplificats de so han 
d’assegurar que el nivell sonor màxim 
no superi els 100 dB(A) (LAeq, 60s) als 
indrets d’accés públic i el nivell màxim 
de 85 dB(A) (LAeq, 30minuts) a la façana 
més exposada”



Previ al festival i a la llicència:
Presentació d’un estudi acústic amb mesures 

correctores, tenint en compte art. 16.2 de 
l’ordenança

– Situació escenari.
– Orientació altaveus
– Instal�lació d’un limitador
– Situació del micròfon.
– Etc.

Solució al problema



Condició llicència:

Durant els assajos previstos i durant els concerts 
es farà un seguiment continu i permanent 
dels nivells d’immissió acústica indicats en 
l’estudi acústic, per garantir el compliment 
de l’ordenança i les mesures correctores 
aplicades.

Solució al problema



Durant la realització del festival:

• Control de so per una empresa 
acreditada.

• Control de so per part de l’Ajuntament, 
es demana ajuda a la Diputació (unitat 
mòbil)

Solució al problema



Unitat mòbil de la 
Diputació



Després del festival:

Es comparen els informes de l’empresa 
acreditada i de la Diputació per 
comprovar el compliment de la 
normativa i les condicions imposades 
per llicència

Solució al problema



Molt agraïda


