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L’impacte acústic dels
esdeveniments a l’aire lliure.

Normativa, estudis de caracterització, 
limitadors, sonometries…



Què en diu la Normativa?

LLEI 16/2002 de 28 de juny, de Protecció contra la contaminació
acústica, desenvolupada mitjançant el Decret 176/2009:
• Obligatorietat d’elaborar un Estudi d’Impacte Acústic (Art.48 i 

Annex X).
• Determina els mètodes de càlcul i mesurament exigits per a la 

elaboració dels Estudis d’Impacte Acústic i l’avaluació
d’activitats (Annex 8).



Què en diu la Normativa?

DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament 
d'espectacles públics i activitats recreatives:
• Obligatorietat d’acompanyar la sol∙licitud de Llicència amb un 

Estudi d’Impacte Acústic (Art. 33∙2).
• Obligatorietat de disposar d’un limitador‐registrador (Art. 34∙1).
• Obligatorietat d’informar als usuaris si ho ha previsió de nivells

sonors superiors als 90dBA (Art. 34∙2).



Què en diu la Normativa?

Ordenances Municipals i Mapes de Capacitat Acústica:
• Estableixen els nivells màxims admesos deguts al funcionament

d’activitats.
• Defineixen els instruments necessaris per a la gestió preventiva 

i el seguiment de l’impacte acústic de les activitats.
• Han d’estar adequats als criteris del Decret 176/2009 per a ser 

instruments vàlids i aplicables. En cas contrari, preval allò
establert a la Llei 16/2002.



Dels estudis d’Impacte Acústic…

• La normativa estableix els continguts mínims i els mètodes de 
càlcul i mesura: regulació generalista.

• La normativa no pot recollir totes les particularitats dels àmbits
d’estudi més específics.

• Agreujant: entendre l’Estudi d’Impacte Acústic com un tràmit
documental.



Dels estudis d’Impacte Acústic…

CONSEQÜÈNCIA:

• Sovint els estudis no reflecteixen la veritable complexitat del 
què representa un esdeveniment musical a l’aire lliure.

• La legislació pot imposar requiisits no  aplicables o no òptims.
• Si se’n obté l’autorització igualment, l’impacte acústic de l’event

pot ser molt important, tot i estar recolzat per una Llicència.
• Complicacions afegides: finestra temporal, alarma/rebuig

social…



…a la Realitat.

EXEMPLE 1:

• Festival de música electrònica.
• 4 escenaris simultanis, >200kW de so (85kW escenari principal).
• Durada: 2 dies (14:00 a 5:00)
• Aforament: 35.000pax/dia.
• Distància al nucli urbà més afectat: 2km.



…a la Realitat.

EXEMPLE 1:



…a la Realitat.

EXEMPLE 1:

• L’Estudi d’Impacte dictamina previsió de superació dels nivells
objectiu de qualitat en usos residencials...

• …però l’Ajuntament els hi concedeix l’Autorització igualment.
• Es col∙locaran limitadors‐registradors.
• Es realitzaran sonometries als usos sensibles “propers” durant

les 2 nits de concerts.



…a la Realitat.

EXEMPLE 1:

Arrenca el Festival….

• Queixes dels municipis del voltant, percepció nítida de 
subgreus… a 14km!!

• Registres als limitadors amb superacions lleus (<3dBA)
• Mesures al punt més crític (2km de distància):

• Soroll residual 45dBA
• Soroll d’activitat 64dBA



…a la Realitat.

EXEMPLE 1:



…a la Realitat.

EXEMPLE 1:



…a la Realitat.

EXEMPLE 1:

• Es detecta un problema amb l’angulació i el tir de l’equip de so.
• Aquest problema…

• Difícilment es pot recollir a l’Estudi d’Impacte (disfunció/error d’execució)
• S’hagués pogut evitar amb una instal∙lació i ajust més acurat i conscient.
• S’hagués pogut detectar en fase de proves.

• Genera 80 denúncies en les 4 primeres hores del festival.
• Genera rebuig

• vers l’event
• vers l’Administració que l’ha autoritzat.



…a la Realitat.

EXEMPLE 1:

• Redissenyar, angular i ajustar l’equip de so a mig event és
inviable…

• S’anul∙la prop del 35% de l’equip de so.
• Resultat: Disminució de 12 a 15dBA en els nivells sonors a 2km.
• Riscos:  desajust i descompensació de la qualitat de so.
• El Festival està pagant per un 35% de l’equip de so sense ús.

El nivell sonor a la zona de públic no ha disminuït!



…a la Realitat.

EXEMPLE 2:

• Festival de música pop/rock/indie.
• 7 escenaris, màxim 5 simultanis.
• Durada: 3 dies (16:00 a 6:00)
• Aforament: >50.000pax/dia.
• Distància al nucli urbà més afectat: 300m.



…a la Realitat.

EXEMPLE 2:

• Estudi d’Impacte favorable.
• Instal∙lació de limitadors‐registradors.
• Després d’ajustos i proves, s’assoleix el compliment…



…a la Realitat.

EXEMPLE 2:

“Dentro Vídeo”



…a la Realitat.

EXEMPLE 2:

• El limitador‐registrador no detecta el canvi.
• Es segueixen complint objectius de qualitat.
• No hi ha un error d’instal∙lació, ajust, configuració.
• El paràmetre regulador (objectius de qualitat en dBA) no 

reflecteix l’impacte de les baixes freqüències….
• …i els events de gran format solen sobredimensionar greus i 

subs.

No hi ha incompliment, 
però l’impacte i la molèstia son elevats.



El limitador és LA solució?

Per events de petit format, “SÍ”.

Per events de gran format, NO.



El limitador és LA solució?

Per events de Petit Format:

• Estudi d’impacte previ, adaptat a la complexitat de 
l’event/espectacle.

• El limitador‐registrador ajuda a garantir que l’impacte es 
mantingui dintre dels paràmetres previstos.

• Les sonometries de control ajuden a detectar 
desviacions/matissos que es poden corregir “en viu” (mescla).



El limitador és LA solució?

Per events de Gran Format:

• Estudi d’impacte previ, adaptat a la complexitat de 
l’event/espectacle, tant en la seva elaboració com en la seva
avaluació.

• El limitador‐registrador…
• Només pot actuar sobre 2 dels 569856 canals de so: descompensa els

ajustos de l’equip de so.
• Pocs limitadors admeten treballar amb senyal digital.
• No resol els problemes més habituals en l’impacte acústic de grans events.



El limitador és LA solució?

Per events de Gran Format:

• Estudi d’impacte previ, adaptat a la complexitat de 
l’event/espectacle, tant en la seva elaboració com en la seva
avaluació.

• El limitador‐registrador…
• Acaba instal∙lant‐se sovint “per imperatiu legal”.
• Funciona  sovint com a registrador/”xivato”.



El limitador és LA solució?



El limitador és LA solució?



El limitador és LA solució?



El limitador és LA solució?



El limitador és LA solució?



Quina és LA solució?

Per events de Gran Format:

• L’Administració hauria d’apostar per una regulació específica, a 
l’alçada de la complexitat, la repercussió, i la tècnica.

• El sector ha d’implicar‐se més directament en el control de 
l’impacte acústic, ser‐ne coneixedor i actuar en conseqüència

Treballar per una regulació col∙laborativa.



MoltesGràcies!

Axioma Consultors Acústics
Enric Granados 111, 6‐1 
08008 – BARCELONA
info@axioma‐acustic.com


