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Jornada Presentació de resultats de l’Exercici d’Aptitud i Intercomparació per
al Mesurament i Avaluació dels Nivells de Pressió Sonora

Objectiu general dels exercicis d’intercomparació

Garantir la qualitat i
uniformitat dels
resultats analítics,
assaigs, informes i
dictàmens de les
actuacions de les EC
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Objectius específics

• Els programes d’assaig d’intercomparació
són utilitzats per les entitats d’acreditació
com a part del procés d’avaluació de la
competència de les entitats per a realitzar
les actuacions cobertes per l’acreditació, i;

• Complementen la tècnica tradicional de
l’avaluació in situ d’entitats realitzada pels
organismes d’acreditació
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Referències normatives

• Decret 170/1999, de 29 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament
provisional regulador de les entitats
ambientals de control
• Decret 176/2009, de 10 de
novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de
28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, i se
n’adapten els annexos
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Avantatges dels exercicis d’intercomparació

• Millora la qualitat dels resultats dels
mesurament i assaigs realitzats per les EC
• Reducció d’errors
• Motivació del personal per treballar millor
• Demostrar, davant de tercers, la qualitat
dels resultats
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Entitats collaboradores acreditades
•Les possibles desviacions recollides en l’informe de
resultats corresponen a fets puntuals detectats al llarg
del procés de participació en l’exercici i en
l’avaluació dels informes i resultats obtinguts per cada
entitat participant.
•És responsabilitat de l’entitat orientar la resolució de
les mateixes amb caràcter general per tal de prevenir
la seva repetició en actuacions com a entitat
acreditada.
•L’entitat haurà de realitzar una investigació més
exhaustiva dels elements afectats amb la finalitat de
determinar l’abast real de les desviacions i l’acció
adequada per corregir-la.
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Entitats collaboradores acreditades
En base a les conclusions de l’informe, i tal i com
estableixen les normes ISO/IEC 17020 i ISO/IEC 17025,
i
les
resolucions
d’habilitació,
les
entitats
collaboradores habilitades participants, han de:
1. Analitzar les desviacions detectades en l’exercici i
que consten a l’informe de resultats i obrir les
corresponents desviacions al sistema de qualitat.
2. Properament, des de l’Oficina d’Acreditació
s’enviarà un requeriment a les entitats collaboradores
acreditades per tal que, en el termini màxim d’un mes
aportin evidències de les accions implementades per
tal de resoldre les desviacions detectades i evitar que
es repeteixin en properes actuacions com a entitat
habilitada.
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ANÀLISI ESTADÍSTIC
EXERCICI D’APTITUD I
INTERCOMPARACIÓ PER AL
MESURAMENT I AVALUACIÓ DELS
NIVELLS DE PRESSIÓ SONORA
---------------EDICIÓ 2011--------------

RESULTATS DE L’EXERCICI
Immissió sonora en l’ambient exterior
Descripció de les característiques del soroll emès:
En immissió en l’ambient exterior la font d’interès presenta un
marcat component tonal a 1000 Hz i els nivells de pressió sonora
emesos són predominantment de mitges freqüències. A baixes
freqüències la font d’interès no emet nivells sonors significatius i
els nivells de pressió per aquestes bandes freqüencials provenen
del soroll residual de la zona. El nivell de pressió sonora de la font
d’interès mesurat pels laboratoris participants presenta una
variació important a la banda de 1000 Hz amb una diferència entre
el nivell mínim i màxim mesurat superior a 10 dB.
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RESULTATS DE L’EXERCICI
Soroll emès en l’ambient exterior

Comentari: Espectre del soroll emès en els mesuraments de control des d’una posició propera a la font
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RESULTATS DE L’EXERCICI
Immissió sonora en l’ambient exterior

Comentari: Es mostra en puntejat negre el soroll residual
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RESULTATS DE L’EXERCICI
Immissió sonora en l’ambient interior
Descripció de les característiques del soroll emès:
En immissió en l’ambient interior la font d’interès emet un soroll
rosa i predominantment entre la banda de terç d’octava de 80 a Hz
i la banda de 4 KHz.
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RESULTATS DE L’EXERCICI
Soroll emès en l’ambient interior

Comentari: Espectre del soroll emès en els mesuraments de control des de la sala emissora
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RESULTATS DE L’EXERCICI
Immissió sonora en l’ambient interior

Comentari: Es mostra en puntejat negre el soroll residual
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TRACTAMENT DE RESULTATS
Criteris generals
L’anàlisi dels resultats es realitza en:
- Els resultats dels mesuraments de la font d’interès, nivells de
pressió sonora contínua equivalent per bandes de terç d’octava i
globals (ponderats freqüencialment A i C i temporalment I) de
lectura directa del sonòmetre.
- Els resultats dels càlculs per obtenir el nivell d’avaluació. Els
càlculs comprenen Lf, LB, Lt, i Li, els factors de correcció Ki, Kt i Kf
i el nivell d’avaluació LAr.
No s’analitzen els resultats dels mesuraments del soroll residual.
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TRACTAMENT DE RESULTATS
Anàlisi de la consistència de les dades
Per determinar si les dades obtingudes pels diferents laboratoris
són comparables entre sí i determinar si existeixen valors anòmals
es realitza conforme a la norma ISO 13528 Statistical methods for
use in proficiency testing by interlaboratory comparaisons.
S’obtenen les mitjanes i desviació estàndard robustes de les
dades.
Als resultats de l’exercici es mostren els valors que queden fora
dels límits de tolerància i s’indiquen amb una E al costat del valor.
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TRACTAMENT DE RESULTATS
Anàlisi de la consistència de les dades
El valor de referència (x), es calcula a partir dels resultats
aportats pels laboratoris participants després d’haver tractat els
valors anòmals. És l’estimació de la mitjana poblacional calculada,
x*, segons l’algoritme robust A de l’Annex C de la norma ISO
13528 (reproduït de la norma ISO 5725-5 o UNE 82009-5).
La desviació estàndard de l’exercici (s*), es calcula a partir dels
resultats aportats pels laboratoris participants i després d’haver
tractat els valors anòmals amb algoritme robust.
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TRACTAMENT DE RESULTATS
Resultats immissió exterior (Leq, 1 KHz)
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TRACTAMENT DE RESULTATS
Resultats immissió exterior (LAeq)
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TRACTAMENT DE RESULTATS
Anàlisi de la consistència de les dades
La desviació estàndard de referència (s), pel nivell global de
pressió sonora en l’ambient exterior es considera que l’objectiu de
desviació estàndard de l’exercici ha de ser de l’ordre de 1,108 dB.
Aquest valor s’obté realitzant la consideració de què la incertesa
expandida apropiada per un mesurament d’aquestes
característiques hauria de ser de l’ordre de 2,2 dBA (uins = 1 dB i
umet = 0,5 dB segons ISO 1996-2 i que la incertesa deguda a la
posició del micròfon hauria de tendir a zero en condicions ben
definides).
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TRACTAMENT DE RESULTATS
Resultats immissió interior (LAeq)
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TRACTAMENT DE RESULTATS
Anàlisi de la consistència de les dades (exterior)
En el càlcul del nivell d’avaluació, LAr, es considera que no són
consistents els resultats en què no s’apliquen correctament els
factors de correcció Kt, Kf i Ki. S’exclouen manualment els
laboratoris que apliquen erròniament aquestes correccions.
En els mesuraments i avaluació del nivell sonor en l’ambient
exterior queden exclosos els laboratoris per aplicació de la
correcció Kf ja que la font d’interès no emet baixes freqüències,
únicament emet a mitges freqüències, i els nivells de soroll per
aquestes bandes prové del soroll residual de la zona (trànsit de
vehicles):
EXT-00

EXT-18
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TRACTAMENT DE RESULTATS
Anàlisi de la consistència de les dades Kf (exterior)
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TRACTAMENT DE RESULTATS
Anàlisi de la consistència de les dades
En els mesuraments i avaluació del nivell sonor en l’ambient
interior queda exclòs el laboratori:
INT-09
per aplicació de la correcció Kt ja que el soroll en immissió no
presenta característiques tonals (la font d’interès genera un soroll
rosa, sense components tonals).
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TRACTAMENT DE RESULTATS
Anàlisi de la consistència de les dades Kt (interior)
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TRACTAMENT DE RESULTATS
Anàlisi de la consistència de les dades
En la correcció Kf no hi ha consens respecte el criteri d’aplicació i
s’estableixen tres grups en funció del criteri aplicat:
Els laboratoris (Grup A) que apliquen la correcció Kf = 3 dB són:
INT-00 INT-01 INT-03 INT-04 INT-05 INT-06 INT-07 INT08 INT-10 INT-11 INT-12 INT-14 INT-16 INT-17 INT-19
INT-20 INT-21 INT-22 INT-23 INT-24 INT-26 INT-27 INT-28
INT-14
Els laboratoris (Grup B) que no apliquen la correcció per soroll de
baixa freqüència són:
INT-02 INT-13 INT-18 INT-25 INT15
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TRACTAMENT DE RESULTATS
Anàlisi de la consistència de les dades
Els laboratoris (Grup C) apliquen en alguna determinació Kf = 0 i a
altres Kf = 3 dB són:
INT-04 INT-16 INT-20 INT-26
Els laboratoris INT-16 i INT-20 calculen bé els factors de correcció i
en alguna determinació Lf és inferior a 20 dB i Kf pren el valor de 0
dB i s’incorporen als càlculs del LAr.
Des del SPCAL es considera que:
- cal penalitzar el soroll per molèstia per baixes freqüències de
caràcter net, ja que en l’anàlisi que es realitza del soroll residual no
es troba que hi hagi components de baixa freqüència i sí que
20
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TRACTAMENT DE RESULTATS
Anàlisi de la consistència de les dades
- aquest criteri és el que s’ha transmès des del SPCAL a les
diferents jornades i sessions de treball amb les entitats
col·laboradores o ajuntaments i és la que s’ha considerat com a
correcte en l’exercici d’intercomparació.
Queden exclosos els laboratoris dels grups B i C (amb l’excepció
de INT-16 i INT-20), en l’estudi del nivell d’avaluació, LAr.
L’ACAC considera que:
- la tipologia de soroll analitzada no presenta baixes freqüències
que puguin ser penalitzades, la font no s’ajusta a les tipologies de
font que típicament són emissores de baixes freqüències i
provoquen molèsties (apartat 6.6 ISO 1996-2),
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TRACTAMENT DE RESULTATS
Anàlisi de la consistència de les dades
- el mètode d’anàlisi de les baixes freqüències pot induir a la
penalització de casos on la baixa freqüència no comporta una
molèstia,
- no es pot determinar, segons el mètode d’anàlisi del Decret
176/2009, si el soroll en immissió és susceptible de generar baixes
freqüències sense considerar la contribució del soroll residual i per
tant la incertesa és excessivament elevada per poder aplicar la
correcció (trànsit i conseqüentment amb contingut freqüencial a
baixes). La incertesa deguda al soroll residual és excessivament
elevada per poder aplicar la correcció.
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TRACTAMENT DE RESULTATS
Anàlisi de la consistència de les dades Kf (interior)
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TRACTAMENT DE RESULTATS
Determinació de la repetibilitat i reproductibilitat
Repetibilitat
r és el valor per sota el qual es situa, amb una probabilitat del 95%,
el valor absolut de la diferència entre dos resultats d’assaig,
obtinguts sota condicions de repetibilitat.
Condicions de repetibilitat són aquelles en les que s’obtenen
resultats independents, amb el mateix mètode, sobre idèntiques
mostres, el mateix laboratori, el mateix operador i utilitzant la
mateixa instrumentació, durant un curt interval de temps.
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TRACTAMENT DE RESULTATS
Determinació de la repetibilitat i reproductibilitat
Reproductibilitat
R és el valor per sota el qual es situa, amb una probabilitat del
95%, el valor absolut de la diferència entre dos resultats d’assaig,
obtinguts sota condicions de reproductibilitat.
Condicions de reproductibilitat són aquelles en les que s’obtenen
resultats amb el mateix mètode, sobre mostres idèntiques, per
laboratoris diferents, amb operadors diferents i utilitzant equips
diferents.
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TRACTAMENT DE RESULTATS
Determinació de la repetibilitat i reproductibilitat
Els resultats de desviació típica de repetibilitat i reproductibilitat i de
repetibilitat i reproductibilitat del nivell sonor continu equivalent,
LAeq, del mesurament són:
NIVELLS SONORS EN
L’AMBIENT EXTERIOR
Desviació estàndard de
repetibilitat, Sr
Desviació estàndard de
reproductibilitat, SR
Repetibilitat, r
Reproductibilitat, R

LAeq
0,309
2,215
0,865
6,201

NIVELLS SONORS EN
L’AMBIENT INTERIOR
Desviació estàndard de
repetibilitat, Sr
Desviació estàndard de
reproductibilitat, SR
Repetibilitat, r
Reproductibilitat, R

LAeq
0,082
0,539
0,231
1,510
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TRACTAMENT DE RESULTATS
Determinació del z-score
L’índex z-score és el paràmetre que permet avaluar i valorar als
laboratoris la seva participació a l’exercici. Per una distribució
normal dels resultats s’espera que el resultat individual d’un
laboratori tingui un z-score comprès entre -2 i 2.
Per una distribució normal dels resultats la majoria de valors estan
situats prop del valor central de la distribució i una petita part
queda fora dels límits de la distribució. Aproximadament, el 95%
dels valors estaran compresos entre z=-2 i z=2, el 5% entre 2< |z|
< 3 i el 0’3% el valor |z|>3.
El z-score es calcula pel nivell d’avaluació, LAr.
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TRACTAMENT DE RESULTATS
Determinació del z-score
Per una distribució normal dels resultats la majoria de valors estan
situats prop del valor central de la distribució i una petita part
queda fora dels límits de la distribució. Aproximadament, el 95%
dels valors estaran compresos entre z=-2 i z=2, el 5% entre 2< |z|
< 3 i el 0’3% el valor |z|>3.
El z-score es calcula pel nivell d’avaluació, LAr, i resumidament:

|z| ≤ 2 = SATISFACTORI
2 < |z| ≤ 3 = QÜESTIONABLE
|z| > 3 = NO SATISFACTORI
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TRACTAMENT DE RESULTATS
Resultats LAr (exterior)
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TRACTAMENT DE RESULTATS
Resultats z-score (exterior)
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TRACTAMENT DE RESULTATS
Resultats z-score (exterior)
En el mesurament dels nivells en immissió exterior es produeix una
dispersió excessiva dels nivells sonors tractant-se d’un
mesurament simple, reproductibilitat R = 6,2.
Les condicions d’operació de la font són estables, la distància
d’aquesta al receptor és curta i sense influència de les condicions
meteorològiques en la transmissió del so i la diferència respecte el
soroll residual és elevada.
Prenent com a límits de tolerància, els calculats a partir d’un |z| ≤ 2,
es troba que 9 dels 27 laboratoris es troben excessivament
allunyats del valor central (75,4 dBA), aquests laboratoris són els:
EXT02 EXT04 EXT07 EXT12 EXT13 EXT16 EXT17 EXT19
EXT22
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TRACTAMENT DE RESULTATS
Resultats z-score (exterior)
La Norma ISO 13528 en la Interpretació del z-score, diu que quan
el z-score està comprés entre aquests valors (2 < |z| ≤ 3) s’ha de
considerar que es dóna un senyal d’alerta. Quan es dóna aquest
senyal d’alerta en dos intercomparacions successives s’ha de
considerar com una evidència que hi ha una anomalia i que cal
investigar-la o estudiar-la.
Pel que fa al nivell d’avaluació, índex LAr, analitzant el z-score,
entre laboratoris, els laboratoris, EXT02, EXT-04, EXT-12 i EXT-16
es troben dins de la franja |z| > 3, i per tant amb resultats no
satisfactoris.
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TRACTAMENT DE RESULTATS
Resultats LAr (interior)
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TRACTAMENT DE RESULTATS
Resultats z-score (interior)
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TRACTAMENT DE RESULTATS
Resultats z-score (interior)
En els nivells sonors mesurats en immissió interior hi ha una
dispersió raonable en els valors globals, reproductibilitat R = 1’5.
A baixes freqüències, altament afectades pel soroll residual ja que
la font no emet nivells significatius per sota de 80 Hz, la dispersió
és molt més elevada i de 20 a 160 Hz la R pren els valors de 2’8,
3’9, 4’5, 5’5, 3’2, 4’3, 4’5, 3’1, 2’7 i 3’0, respectivament.
Havent eliminat els laboratoris exclosos per aplicació incorrecta de
correccions (INT-09), i els laboratoris INT-02, INT-04, INT-13, INT15, INT-16, INT-18, INT-20, INT-25 i INT-26, per no seguir els
criteris de penalització de les correccions de baixa freqüència,
segons SPCAL, els laboratoris restants es trobarien dins de |z| ≤ 2.
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CONCLUSIONS
Conclusions immissió en ambient exterior
En immissió exterior hi ha una dispersió important en el
mesurament dels nivells sonors globals.
És deguda:
- L’operador no ha valorat la importància de la posició del micròfon
en els mesuraments dels nivells provinents de la font.
- La marcada tonalitat del soroll emès accentua les diferències
degudes a la posició del micròfon.
- Descripció poc detallada de la posició de mesurament al Decret
179/2009.
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CONCLUSIONS
Conclusions immissió en ambient exterior
En l’avaluació del soroll:
- Hi ha laboratoris que realitzen imputacions errònies de
components de baixa freqüència al soroll provinent de la font
d’interès quan aquest prové clarament del soroll residual.
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CONCLUSIONS
Conclusions immissió en ambient interior
En immissió interior hi ha una dispersió raonable en el
mesurament dels nivells sonors globals. A baixes freqüències els
nivells estan altament afectats pel soroll residual i la dispersió és
molt elevada.
En l’avaluació del soroll:
-Hi ha laboratoris que realitzen imputacions errònies de
components tonals emergents al soroll provinent de la font
d’interès quan aquesta és una font estacionària en el temps i sense
components tonals (soroll rosa).
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CONCLUSIONS
Conclusions immissió en ambient interior
- Pel que fa a la baixa freqüència, el SPCAL ha considerat que
l’avaluació correcta era aquella que corregia per baixes
freqüències de caràcter net, ja que en l’anàlisi que es realitza del
soroll residual no es troba que hi hagi components de baixa
freqüència i sí que apareixen amb la font d’interès.

39

CONCLUSIONS
Millores respecte la immissió en ambient exterior
- Per obtenir millors resultats caldria detallar aspectes de la
normativa d’aplicació que poden estar subjectes a diferents
interpretacions per part dels tècnics o de les entitats que realitzen
mesuraments dels nivells sonors. Aquests aspectes haurien de ser
recollits en documents d’interpretació d’accés públic i
disponibles per tothom.
- S’haurien d’establir mecanismes per reduir la incertesa dels
mesuraments, en funció de les condicions d’aquests, a uns
valors apropiats per cada cas. Per exemple reduir la influència
del soroll residual quan aquest és molt proper als nivells de la font
d’interès.
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CONCLUSIONS
Millores respecte la immissió en ambient interior
- Caldria establir uns criteris clars i detallats d’aplicació dels
factors de correcció.
- Caldria aclarir quin és l’objecte de la penalització per baixa
freqüència per evitar l’atribució de responsabilitats errònies a la
font d’interès i penalitzar quan la molèstia per baixes és inexistent.
- Caldria determinar quin criteri es segueix quan la influència del
nivell de soroll residual és tan elevada que la incertesa en els
mesuraments per bandes de terç d’octava pot conduir a un càlcul
erroni dels paràmetres intermitjos per a la determinació de les
correccions.
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EXERCICI D’APTITUD I
INTERCOMPARACIÓ PER AL
MESURAMENT I AVALUACIÓ DELS
NIVELLS DE PRESSIÓ SONORA
---------------EDICIÓ 2011-------------Abril 2012

ABAST

Mesurament i avaluació del nivell de pressió
sonora en l’ambient exterior, d’acord amb la
metodologia establerta a l’annex 3 del Decret
176/2009, de 10 de novembre.

Mesurament i avaluació del nivell de pressió
sonora en l’ambient interior, d’acord amb la
metodologia establerta a l’annex 4 del Decret
176/2009, de 10 de novembre.
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EMPLAÇAMENT

Avinguda Gran Via de les Corts Catalanes, nº 104,
de l’Hospitalet del LLobregat

3

ORGANITZACIÓ

Coordinació tècnica de l’exercici d’intercomparació:
· Xavier Gómez · Eduard Puig · Hèctor Maristany
Anàlisi estadístic de resultats:
· Jordi Servosa · Josep Mª Querol · Maite Pueyo
Estudi documental dels informes tècnics:
· Maite Majó · Carles López · Eduard Puig
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AMBIENT EXTERIOR
Mitjançant font controlada,
s’emet un nivell de soroll. Es
mesura des de l’interior de
l’edifici, situant l’equip en un
dels finestrals.
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FONT DE SOROLL – AMBIENT EXTERIOR

Pista gravada
d’un
motor
elèctric, amb
una marcada
component
tonal
a
1
KHz.
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AMBIENT INTERIOR

Mitjançant font controlada, s’emet un nivell de soroll en la sal
emissora. La sala annexa, que té contigüitat física, en la mateixa planta,
es considera la sala receptora. En aquesta sala, es fixaran tres
posicions, i es mesurarà seguint els criteris del Decret 176/2009.
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FONT DE SOROLL – AMBIENT INTERIOR

Font de soroll
rosa,
generat
per un equip
AP-600
de
CESVA.
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MESURES DE CONTROL

Font assaig immissió exterior

Font assaig immissió interior
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PROTOCOL DE MESURAMENTS
Es fixen els temps de mostreig del nivell residual i de la font d’interés:
 El temps de mostreig del soroll de la font d’interès és d’un minut
per posició.
 El temps de mostreig del soroll residual és de tres minuts i es
realitzarà una determinació a l’inici i al final dels mesuraments.
Cada laboratori farà 5 determinacions del paràmetre mesurat.
Ambient exterior: 15 m (residual) + 5 m (activitat) + 15 m (residual).
Ambient interior: 15 m (residual) + 15 m (activitat) + 15 m (residual)

També queden fixat els paràmetres a registrar, per tal de fer l’estudi
estadístic de resultats.
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AVALUACIÓ EN AMBIENT EXTERIOR
A efectes de la realització de l’informe i establir la comparació amb els
valors límit d’immissió de l’Annex 3 es realitzaran les següents
suposicions:

 Es tracta d’un receptor sensible al soroll que està situat a una
zona de sensibilitat acústica, tipus B1, segons el mapa de
capacitat acústica del municipi.

 La font de soroll, sols funciona dins de l’horari diürn (7 a 21h).

 La font de soroll, funciona de manera continuada en més de 180
minuts.
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AVALUACIÓ EN AMBIENT INTERIOR
A efectes de la realització de l’informe i establir la comparació amb els
valors límit d’immissió de l’Annex 4 es realitzaran les següents
suposicions:

 Es tracta d’un receptor sensible al soroll, amb un ús del local de
tipus administratiu i oficines i amb una dependència (sala
receptora), que es tractarà com un despatx professional.

 La font de soroll, sols funciona dins de l’horari diürn (7 a 21h).

 La font de soroll, funciona de manera cíclica durant tot el
període diürn, amb cicles de 30 minuts, 15 minuts en marxa i 15
minuts aturada.
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LABORATORIS PARTICIPANTS
 28 laboratoris
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DADES ESTUDIADES I CRITERIS ACCEPTACIÓ
Mesuraments : LAeq
Entren tots els laboratoris, a partir de les determinacions
realitzades (5 mesuraments).

Avaluació: LAr
Es realitza un anàlisi previ dels laboratoris i de com es realitzen
les correccions, excloent els laboratoris que apliquen
correccions erròniament.
Cas baixa freqüència en l’assaig en immissió exterior. S’ha
aplicat de manera majoritària dos criteris diferents. Es decideix
per part de l’organització que el criteri que preval, és el que s’ha
difós des del Departament, i que és l'utilitza't pel gruix de
laboratoris.
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ANÀLISI INFORMES TÈCNICS

EXERCICI D’APTITUD I
INTERCOMPARACIÓ PER AL
MESURAMENT I AVALUACIÓ DELS
NIVELLS DE PRESSIÓ SONORA
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ESTUDI DOCUMENTAL DELS INFORMES TÈCNICS
A més de fer un estudi dels resultats, es realitza comparació
dels informes tècnics.
L’estudi es centra en tres aspectes:
• Estructura
• Contingut
• Claredat

16

ESTRUCTURA
 Globalment es pot dir que els informes segueixen
l’estructura i contingut que s’estableix a la IT-102.
 Mancances o millores:
 Dades que es consideren importants per a l’avaluació
no es troben en el cos principal de l’informe i es
remeten en annexes.
 Portada: és important un encapçalament amb les dades
de l’informe (data, empresa, client...).
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CONTINGUT
 La majoria d’informes no inclouen tota la informació
necessària de l’avaluació realitzada.
 Verificació inicial i final
 No s’avaluen totes les condicions de compliment
– Fase LAri < Valor límit + 5 dB(A)
– Objectius de qualitat (annex 3)
 Taules resum amb els resultats
 Espectres dels mesuraments realitzats amb l’activitat en
funcionament i aturada (1 informe inclou el gràfic de
l’espectre en dB(A) !!!!! )
 No es justifiquen les correccions K aplicades (càlculs
intermitjos, comprovació del residual) i alguns informes
apliquen correccions per components que pertanyen al
soroll residual.
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CLAREDAT
 En general la claredat és bona.
 Mancances o millores:
 No incloure normativa de referència no utilitzada (estatal,
ordenança no adequada...)
 No utilitzar plantilles genèriques i deixar punts en blanc o
amb “no correspon”.
 No incloure còpia de l’annex utilitzat. Reduir l’informe.
Sense informació innecessària.
 No incloure paràmetres, com el LCeq; que no s’utilitzen en
l’avaluació.
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CLAREDAT
 No incloure la incertesa en l’informe. Ha d’estar calculada i
a disposició del client. S'assumeix que la incertessa del
mesurament està integrada en el valor límit.
 No incloure avaluacions individual per a cada mesurament.
 Cal arrodonir aquells nivells d’avaluació que s’utilitzin
finalment per comparar amb valors límit: LAr o LAri.
 Paginació correcta de l’informe. I que la paginació inclogui
el numero total de planes de que consta el document.
 No incloure còpies integres de les calibracions, com a molt
copia de la verificació periòdica.
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CONCLUSIONS

EXERCICI D’APTITUD I
INTERCOMPARACIÓ PER AL
MESURAMENT I AVALUACIÓ DELS
NIVELLS DE PRESSIÓ SONORA
---------------EDICIÓ 2011-------------21

CONCLUSIONS – AMBIENT EXTERIOR
La posició del micròfon, era determinant. De fet λ= 0,34 m = 34 cm, a
λ/4 = 8,5 cm es podien trobar diferències.

El Decret 176/2009, especifica en el seu annex 3: “En les edificacions,
el nivell d’immissió de soroll a l’ambient exterior es mesura situant,
sempre que sigui possible, el micròfon al mig de la finestra
completament oberta de les dependències d’ús sensible al soroll
(dormitoris, sales d’estar, menjadors, despatxos d’oficina, aules
escolars o d’altres dependències assimilables)”

Poques entitats, van buscar de manera mesurada, el centre del
finestral, i la majoria ho van fer a ull !
Els tècnics, en general, eren poc conscients de la importància de
l’elecció del punt on es situa l’equip.
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CONCLUSIONS – AMBIENT INTERIOR
En ambient interior, la repetibilitat i reproductibilitat ha esta molt millor,
ja que es tractava de soroll rosa.
El que s’ha trobat en ambient interior, són diferents criteris a l’hora de
l’aplicació de correccions.
La normativa vigent no específica “maneres de fer”, però si que s’han
donat criteris des del Departament.

Lf > 20, i LB > 25 → Kf = 3 (valors Lf ≈ 21)
RESIDUAL Lf<20 → Kf = 0 (valors Lf ≈ 19)
Hi ha entitats, que tot i que mitjançant càlculs es justificava l’aplicació
de la correcció de BF no s’ha corregit
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CONCLUSIONS – AMBIENT INTERIOR -2
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CONCLUSIONS – AMBIENT INTERIOR
Cal establir criteris clars i més fins a l’hora d’establir les correccions a
aplicar.

Lf > 20, i LB > 25 → Kf = 3 (valors Lf ≈ 21)

Increment

Lf<20 → Kf = 0 (valors Lf ≈ 19)

de 3 dB

No basats exclusivament en els diferencials i incloent un indicador
sobre el total de baixa freqüència quan s’analitza la font d'interès.

Cal que aquests criteris es difonguin i s’utilitzin per totes les entitats i
empreses del sector.
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LÍNIES FUTURES

Pel Departament es considera molt positiu aquest exercici
d’intercomparació de nivells sonors.

Les entitats necessiten d’aquest tipus d’estudis comparatius
entre elles, per corregir desviacions.

En la mesura que sigui possible, la intenció del Departament és
organitzar nous estudis d’intercomparació dins del camp de
l’acústica: nivells sonors,nivells de vibració, aïllament acústic.
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Gràcies per la vostra atenció

acustica.tes@gencat.cat
Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa
Direcció General de Qualitat Ambiental
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