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1. OBJECTE 
 

Definir les condicions de les activitats que disposen de música i establir el tipus de limitació acústica que 

s’admet a cadascuna, així com la tramitació per a la seva autorització. 

 
2. DEFINICIÓ 

 

En relació a les activitats que disposen d’aparells de reproducció sonora i als efectes de complementar el 

que es disposa en l’Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions de Sabadell (OMRSV), BOPB 

de 15 de febrer de 2011, s’estableix la següents classificació: 

 

a) Activitats que disposen de música de fons ambiental.  
 

Activitats que disposen d’equips de reproducció sonora mitjançant elements electrònics de petit 

format, de baixa intensitat i potència, en establiments que no tenen com a objecte principal 

l'ambientació musical. Es considera equip de petit format aquell que no supera un nivell LAeq,60s 

de 80 dB(A) a 1 metre de la font i sense limitació externa.  

 

Per a televisors, reproductors compactes i altres equips de petit format, la limitació es realitzarà 
mecànicament o per software i a un nivell màxim de 75 dB(A) o 80 dB(A) a 1 m dels altaveus, en 

funció del grau d’aïllament acústic del que es disposi. 

 

b) Activitats que disposen d’ambientació musical. 
 

Activitats que disposen d’equips de reproducció sonora per qualsevol mitjà de transmissió o 

reproduït des de qualsevol suport de gravació amb un nivell LAeq,60s superior a 80 dB(A) a 1 metre de 

la font, sempre que no es superi el nombre de decibels previst en la normativa sobre contaminació 

acústica i l’OMRSV. 

 

3. REGULACIÓ 
 

Les activitats que compleixin amb les disposicions de l’Ordenança municipal reguladora del soroll i les 

vibracions de Sabadell podran disposar d’equips de reproducció sonora amb les següents limitacions:  

 

a) Música de fons ambiental totes les activitats que acreditin el compliment del apartat  2.a. 

 

b) Ambientació musical les activitats que així ho autoritza el Reglament d’Espectacles Públics i 

Activitats Recreatives (DECRET 112/2010 de 31 d’agost) i les següents: 

 

c) Locals per a assaigs musicals o similars 

d) Estudis d’enregistrament de so 

e) Auditoris 

f) Centres docents de música, teatre i similars 

g) Altres activitats assimilables 

 

Sens perjudici de la resta de normativa d’aplicació. 
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4. SISTEMES DE LIMITACIÓ ACÚSTICA 
 

Es diferencia entre 2 tipus de limitació: la mecànica o per software i la limitació mitjançant un limitador- 

enregistrador. 

 

 

 a) Equip de reproducció musical que no admet limitador- enregistrador. 
 

Aquests equips són els que tenen el sistema de reproducció i l’amplificador incorporat en un mateix 

equip i no es pot separar, com per exemple radiocassets, reproductors compactes, televisors, etc.  

 

Hi ha 2 tipus de limitació: 

 

- Mecànica: Aquest mètode és el més utilitzat per reproductors compactes i s’aconsegueix 

disminuir el nivell màxim d’emissió inserint un element electrònic que redueix el senyal 

que arriba als altaveus. 

 

- Per software: Aquest és el mètode més utilitzat en televisors, on un codi secret permet 

accedir a un menú intern del televisor, on hi ha la possibilitat de limitar el volum 

 

Les limitacions d’aquest tipus només es permeten en les activitats incloses en el Grup IV i III de 

l’OMRSV i un nivell LAeq,60s inferior o igual a 75 dB(A) i inferior o igual a 80 dB(A) respectivament, a 1 

metre de l’altaveu. 

  

Si l’equip és poc potent i per si sol no arriba al màxim d’emissió sonora (75 o 80 dB(A) a 1 m de 

l’altaveu) llavors no cal cap tipus de limitació però si cal comunicar-ho a l’Ajuntament mitjançant els 

models normalitzats. 

   

 b) Equip de reproducció musical que admet limitador- enregistrador. 
 

L’equip de reproducció musical es composa per diversos equips entre els que acostumen a estar 

reproductors, taula de mescles, amplificador i altaveus. 

   

Aquests equips han de complir uns requeriments mínims explicats a l’annex 10 de l’OMRSV. 
 

La instal·lació d’un limitador- enregistrador va acompanyada d’un sistema de transmissió de dades, 

d’un informe i d’un contracte de manteniment anual. 

 

L’informe ha d’incloure la següent informació:  

 

- Descripció tècnica del sistema de limitació instal·lat. Descripció del model i el número de sèrie. 

- Plànol/s en planta de tota l’activitat, grafiant els diferents usos de cada zona i amb la ubicació del 

micròfon registrador (sensor) del limitador i tots els altaveus instal·lats. 

- Característiques tècniques, segons fabricant, de tots els elements que integren la cadena de so. 

- Paràmetres de programació del limitador: Nivells sonors màxims, horari (dia/nit), horari de 

funcionament, periodicitat de l’emmagatzematge, corba d’aïllament acústic, etc. 
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- Esquema unifilar de la connexió de tots els elements, incloent el limitador- enregistrador i 

identificant els mateixos. 

- Declaració expressa sobre la impossibilitat tècnica de funcionament de l’equip de so sense 

l’activació del sistema de limitació (sense vulneració del mateix). 

- Mesures sonomètriques d’immissió, en la dependència d’ús sensible al soroll més afectada, amb 

l’equip musical en funcionament al màxim que permeti el limitador. 

 

Qualsevol canvi o modificació del sistema de reproducció musical suposarà la realització d’un nou 

informe de instal·lació. 

 

5. TRAMITACIÓ 
 

Les activitats que vulguin disposar de Música de fons ambiental, ho hauran de comunicar mitjançant els 

models normalitzats. 

 

Les activitats que vulguin disposar Ambientació musical, hauran d’adjuntar la informació al respecte en la 

documentació  tècnica que ha d’acompanyar el tràmit d’obtenció del títol habilitant, ja sigui en règim de  

Autorització,  Llicència, Comunicació o Declaració Responsable.       

 


