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1.- INTRODUCCIÓ. 

L’any 2013, l’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar el Pla de Sostenibilitat 
Ambiental (PSAMB) com a full de ruta de les línies estratègiques d'actuació, així com les 
mesures i accions concretes a desenvolupar per a la sostenibilitat ambiental en el territori 
metropolità. 

Aquest Pla va plantejar la sostenibilitat a diferents escales: el conjunt del territori 
metropolità, la pròpia Institució de l’AMB i els 36 municipis que en formen part. I cadascuna de 
les tres escales es va estructurar en 6 eixos temàtics, essent l’educació per a la sostenibilitat un 
eix de caràcter transversal. 

 

     
Imatge 1:: Estructura i eixos del PSAMB (AMB, 2013) 

 

Dins de l’eix 5 de Salut ambiental, es va realitzar un innovador treball per saber la 
qualitat acústica global del territori metropolità, on es va recopilar i analitzar tota la informació 
existent, tant a nivell municipal com de les infraestructures viàries, ferroviàries i aeroportuàries 
més rellevants. La diferent procedència de la informació va fer necessari un tractament previ 
d’homogeneïtzació d’aquesta i alhora un nou càlcul de les fonts que es solapaven en un mateix 
àmbit, per així tenir una imatge del soroll total final. 

Aquest treball va permetre tenir la primera imatge acústica global de l’àrea 
metropolitana. Això va permetre per un cantó identificar les zones on probablement hi ha algun 
conflicte acústic i per l’altre cantó identificar les zones amb major qualitat acústica que 
s’haurien de preservar. 

Tal i com ja recollia una de les mesures del PSAMB, el present treball vol aprofundir 
en la línia iniciada pel treball anteriorment explicat i analitza amb major detall els punts que 
s’han considerat més problemàtics a nivell acústic. Així, el primer vector sobre el qual 
s’aprofundeix és en avaluar l’afectació deguda a les grans infraestructures i eixos viaris, i 
estudiar la viabilitat i efectivitat d’eventuals mesures correctores. 

A partir dels 17 punts a priori més crítics presents a l’AMB, s’ha realitzat una 
modelització acústica de major detall per confirmar sí és una zona amb problemes de superació 
acústica, i en cas que ho sigui, establir les mesures correctores més adequades i més efectives en 
cada cas. Al llarg de l’any 2013 s’ha realitzat el projecte d’integració de la cartografia acústica 
dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona AMB, com a primer pas d’una ambiciosa 
línia de treball i amb un important ventall d’aplicacions per a agilitzar el control i la gestió del 
soroll ambiental als municipis de l’AMB. 
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Imatge 2: Nivells de soroll diürn, AMB 2013 

2.- OBJECTE I ABAST DE L’ESTUDI. 

Les àrees analitzades a cadascun dels casos específics aprofundeixen en l’estudi de les 
afectacions identificades a l’àrea d’influència de les principals infraestructures de la zona, tant 
les que es localitzen fora del casc urbà, com les que es localitzen a l’interior de l’àrea urbana. 
S’inclouen en el catàleg de focus sonors tots aquells que han estat inclosos en les diferents 
versions de cartografia acústica incloses en el PSAMB, i que generalment responen a grans 
eixos viaris i vies d’alta capacitat, carreteres interurbanes, comarcals i nacionals, així com eixos 
ferroviaris. En aquells casos en què el municipi disposa de mapa acústic de trànsit viari local, 
aquest vector també s’inclou en l’anàlisi. 

Atès que la integració de la cartografia acústica en aquestes zones ha posat de relleu 
l’existència d’àrees de superació dels nivells sonors permesos o desitjables (aquests indicadors 
existents s’obtenen de contrastar els diferents mapes de soroll d’infraestructures respecte els 
llindars permesos), l’anàlisi en detall s’orientarà a determinar l’aportació de cadascuna de les 
infraestructures, per a comprovar que efectivament aquests indicadors de superació són 
representatius del que succeeix en l’escenari real, i estudiar quines actuacions correctores poden 
oferir una millora significativa. 
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3.- MARC LEGAL I NORMATIU. 

La legislació aplicable en afers relatius al control i la gestió del soroll ambiental es 
desglossa en diferents lleis i reglaments, de caràcter estatal, autonòmic i local, que es presenten 
a continuació:  

- Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del 
soroll ambiental. Àmbit d’Aplicació: Comunitat Econòmica Europea. 

- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll. Àmbit d’aplicació: estat 
espanyol. 

- Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, en allò referent a l’avaluació i gestió 
del soroll ambiental. Àmbit d’aplicació: estat espanyol. 

- Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a zonificació acústica, 
objectius de qualitat i emissions acústiques. Àmbit d’Aplicació: estat 
espanyol.  

-  Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
Àmbit d’aplicació: Catalunya. 

- Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a 
l’elaboració de Mapes de Capacitat Acústica. Àmbit d’aplicació: Catalunya.  

- 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. Àmbit d’aplicació: Catalunya. 

- Ordenances Municipals específiques per al control i la gestió del soroll i les 
vibracions. Àmbit d’aplicació: termes municipals inclosos en l’àrea d’estudi.  

Les àrees d’afectació de les diferents infraestructures s’han obtingut dels 
corresponents estudis específics i mapes estratègics de soroll elaborats per les Administracions 
titulars. 

Per a l‘elaboració dels mapes de soroll actualitzats s’han emprat tècniques de 
modelització i simulació incloent els mètodes de càlcul definits a l’Annex 8 – Exigències 
relatives als mètodes de càlcul i mesurament per a la determinació dels índexs de soroll i els 
equips de mesurament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, tal i com s’indica al capítol de metodologia. 
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4.- METODOLOGIA. 

L’estudi específic dels potencials escenaris de conflicte es desenvoluparà seguint el 
següent esquema de treball:  

 

 

 

 

 

DIAGNOSI 
PSAMB

•Població

•Usos Sensibles

•Àrees de Conflicte

AVALUACIÓ 
INCIAL

•Plà d'Usos/POUM/Mapes de Capacitat

•Usos Sensibles

•Participació Ajuntaments

MODELITZACIÓ

•Cartografia BR/ICC

•Aforaments MFOM/Diputació BCN/Estudis de Mobilitat

•Aforaments ferroviaris

TREBALL DE 
CAMP

•Sonometries

•Aforaments

•Observacions in situ

AVALUACIÓ EN 
DETALL

•Població

•Usos Sensibles

•Àrees de Conflicte

MESURES 
CORRECTORES

•Tècniques

•Inversions

•Efectivitats

DOCUMENT

•Critesis de l'estudi i metodologia

•Cartografiat de resultats de modelització

•Conclusions
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4.1.- Diagnosi a partir dels Resultats del PSAMB. Avaluació Inicial. 

En el transcurs dels anteriors treballs d’integració de la cartografia acústica de l’Àrea 
Metropolitana (2013), s’identificaren una sèrie d’escenaris en els quals els resultats apuntaven a 
una possible existència de superacions importants de nivells sonors per sobre dels previstos o 
permesos, en el què s’anomenen zones de conflicte, deguda a la coexistència entre usos 
residencials i grans infraestructures i eixos viaris, de titularitat i/o gestió supramunicipal. Amb 
la finalitat d’aprofundir en l’estudi de l’abast d’aquests escenaris de conflicte, i determinar la 
possibilitat d’emprendre mesures correctores o programes de millora, des del PSAMB es van 
seleccionar un total de 17 punts/escenaris, on es va considerar prioritari fer un primer estudi 
d’aprofundiment. 

Els àmbits d’estudi, amb infraestructures de mobilitat que probablement tenen una 
incidència sobre zona urbana, són els següents: 

 

1. Zona Castelldefels: C-32, C-31 i C-245 

2. El Prat de Llobregat: Carretera B-250 

3. Nus Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern: B-23, N-340, B-20, C-245 

4. Sant Feliu de Llobregat: A-2, B-23 i via del tren 

5. Sant Vicenç dels Horts: A-2, B-23 i va del tren 

6. Molins de Rei: A-2, B-23, N-340 Nord, AP-2, C-1413a i via del tren 

7. Cervelló: N-340 Nord 

8. Pallejà: A-2, C-1413a, AP-2 

9. El Papiol: A-2, C-1413a, AP-2 

10. Sant Andreu de la Barca: A-2, AP-7 i via del tren 

11. Sant Cugat del Vallès: Barri de Mirasol, afectat per AP-7 

12. Badia del Vallès: zona adjacent a la C-58 

13. Zona de Ripollet i Cerdanyola: C-58 i via del tren 

14. Zona Nord de Montcada: C-33, C-17 i via del tren 

15. Badalona – Sant Adrià del Besòs: C-31 

16. Badalona: B-20 Nord 

17. Montgat: C-31 

 

La següent ortofotoimatge ubica els àmbits d’estudi sobre la imatge de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

S’observa que es concentren especialment al corredor d’infraestructures del Baix 
Llobregat, la circumval·lació de l’autopista AP-7, així com a nusos viaris de la zona d’accés des 
del Maresme o des del Garraf, a banda d’un cas proper al Prat de Llobregat, però associat a 
trànsit viari. 
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Imatge 3: Localització de les àrees d’estudi en detall. 

 

Per tal de determinar l’abast dels eventuals conflictes o àrees de superació dels llindars 
sonors previstos, es realitzarà una anàlisi preliminar dels usos sensibles ubicats a cadascuna de 
les zones d’estudi o les seves immediates proximitats. Aquest exercici permetrà conèixer amb 
més detall la tipologia d’usos afectats (habitatges, àrees educatives o culturals, centres sanitaris, 
etc.). Tanmateix, permetrà disposar d’un criteri més per a decidir quines zones han de ser 
objecte d’actuacions correctores o preventives, o quines zones poden situar-se en un segon 
terme de prioritat. 

4.2.- Modelització en detall de l’àmbit en estudi. 

Les característiques de l’espai estudiat i dels focus sonors que hi intervenen es 
reproduiran sobre un model de càlcul, que permetrà estudiar mitjançant càlculs predictius, els 
efectes de les diferents vies d’actuació que es proposin. 

Les modelitzacions es calcularan mitjançant les metodologies definides per a cadascun 
dels tipus de font sonora que poden intervenir en un estudi predictiu de soroll ambiental, segons 
els mètodes recollits a l’Annex 8 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica: 

- Caracterització i Modelització del soroll de trànsit rodat segons el mètode 
NMPB-Routes (1996/2008). 
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- Caracterització i Modelització del soroll de trànsit ferroviari, si s’escau, 
segons el mètode NMPB-Fer i model SRM-II. 

- Modelització de trànsit aeroportuari segons ECAC Doc.29. 

A diferència dels Plans d’Acció clàssics, la possibilitat de poder emetre una diagnosi 
del vector soroll en el seu conjunt permetrà també determinar l’origen de les diferents 
contribucions, per tal de conèixer també la jerarquia de responsabilitats a l’hora d’afrontar un 
hipotètic pla de mesures correctores. 

D’aquesta manera, s’identificaran els focus i s’agruparan per tipologies, diferenciant-
ne les característiques i els aspectes més rellevants que ajudin a interpretar la realitat sonora en 
la que participen. 

En referència a la cartografia emprada per a l’estudi, cal destacar l’ús d’una base 
cartogràfica amb un grau de detall inusual per aquest tipus de treballs. Així, si habitualment les 
bases cartogràfiques de referència parteixen de les sèries d’escala 1:5000 de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC), amb corbes de nivell de 5 metres de resolució, en aquest estudi 
s’ha regenerat la topografia a partir de les matrius de model digital de terreny elaborades per 
Barcelona Regional a partir de dades de l’ICC. Aquest format consisteix en reconstruir el 
terreny amb matrius de punts equiespaiats 2x2 metres en el pla X,Y, amb una resolució d’alçada 
de 1cm. Aquesta altíssima resolució permet reproduir amb molt més detall la forma i evolució 
del sòl,i conèixer el seu efecte sobre la propagació del so. 

Les següents imatges mostren la diferència en grau de detall entre una topografia 
reconstruïda a partir de corbes de nivell amb 5m de resolució, i el mateix terreny reconstruït a 
partir d’una matriu DTM de 2x2m de resolució: 

 

 
Imatge 4: Reconstrucció de topografia a partir de corbes de nivell de 5m de resolució V. 
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Imatge 5: Reconstrucció de topografia a partir de matriu DTM amb 2x2m de resolució H. 

 

Les estadístiques meteorològiques s’han inclòs en la modalitat que recomana la guia 
de bones pràctiques per a la confecció de mapes estratègics de soroll de la Unió Europea (Good 
Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise 
Exposure). En base a aquest text de mètodes recomanats per a la confecció de mapes acústics 
mitjançant eines de modelització, les circumstàncies meteorològiques es consideraran, en funció 
de la franja horària d’estudi, amb els següents condicionants: 

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari diürn és del 50%.   

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari de vespre és del 75%.   

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari nocturn és del 100%.   

D’aquesta manera, cal preveure que la modelització de les dades de caracterització 
nominals (representatives per a una anualitat) dels elements inclosos a l’escenari, oferirà uns 
resultats lleugerament sobre-estimats. Aquesta deriva es considera que incrementa les garanties 
de les polítiques de gestió i protecció de la població vers a les exposicions al soroll ambiental. 

Altres variables pròpies de la modelització contemplen una única reflexió en façanes 
(seguint les recomanacions de càlcul del mètode NMPB, atès que essencialment el soroll 
considerat a l’estudi prové del trànsit) , i consideren els paviments com a superfícies 
acústicament reflectants (llevat d’allà on explícitament es tingui constància de què el paviment 
sigui drenant, porós o sonoreductor), al contrari de les zones vegetades o agràries, on es 
considerarà que el sòl és predominantment fonoabsorbent. 

La modelització s’ha dut a terme sobre la plataforma CadnaA, desenvolupada per 
Datakustik GmbH. Aquest software permet integrar la totalitat de les dades necessàries per a la 
modelització d’escenaris urbans, industrials i entorns d’infraestructures (propagació acústica en 
ambient exterior), i reproduir les condicions de propagació sonora mitjançant els algorismes de 
càlcul oficialment recomanats a tal efecte. 
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El tractament de dades posteriors, tant pel que fa a l’edició de cartografia, l’anàlisi de 
resultats i els càlculs estadístics i comparatius, s’han desenvolupat sobre la plataforma MapInfo, 
desenvolupada per PitneyBowes Software Inc. Aquesta eina permet dur a terme el tractament 
gràfic i de dades en un entorn georeferenciat, assimilable per a la majoria de les plataformes de 
gestió d’informació geogràfica (GIS). 

4.3.- Treball de Camp i Sonometries de la Zona d’Estudi. 

La realitat sonora de l’espai estudiat es contrastarà mitjançant la realització de 
sonometries in situ, amb les que en primer lloc es copsarà la precisió dels valors reflectits als 
diferents tipus de mapes de sorolls. La pròpia campanya de treball de camp permetrà conèixer 
amb detall les condicions de l’entorn i les característiques de l’escenari que han de permetre 
explicar les línies de treball que s’encetaran. 

Les sonometries es duran a terme seguint el protocol definit a l’efecte als Annexos 
tècnics de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i en cas 
de discrepància, es resoldran seguint allò que disposa la Norma ISO:1996 sobre mesura i 
avaluació de nivells sonors ambientals, o bé aquell procediment que cada cas particular 
aconselli. 

En funció de les característiques de l’entorn i/o del soroll a caracteritzar, les 
sonometries es podran realitzar mitjançant mostres de curta durada, o bé mitjançant registres de 
llarga durada i monitoritzacions. 

Alhora, el treball de camp permetrà recopilar un important volum de dades que 
permetran complementar les cartografies (ubicació d’elements rellevants, edificacions noves, 
apantallaments recents, etc) o bé per explicar alguns resultats (aforaments parcials, distribució 
d’usos, etc). 

Per a la realització de les sonometries i les monitoritzacions, s’han utilitzat els 
següents equips: 

- Sonòmetre integrador/analitzador Bruel&Kjaer, Mod. 2250, nº de sèrie 2765002. 
- Sonòmetre integrador/analitzador CESVA, Mod. SC-310, nº de sèrie T224286. 
- Sonòmetre integrador/analitzador CESVA, Mod. SC-310, nº de sèrie T224583. 
- Calibrador de nivell sonor CESVA, Mod. CB-5, nº de sèrie  035126. 
- Calibrador de nivell sonor CESVA, Mod. CB-5, nº de sèrie  041298. 
- kit/micròfon d’ intempèrie CESVA, Mod. TK-1000, núm. de sèrie T224851. 
- kit/micròfon d’ intempèrie CESVA, Mod. TK-1000, núm. de sèrie T227636. 
- Estacions de monitorització sonora contínua en ambient exterior (IP65). 

L’instrumental es manté al corrent de les seves obligacions de verificació periòdica i 
Metrologia Legal, segons l’estipulat a l’Ordre Ministerial ITC/2845/2007, del Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme, pel qual es regula el control metrològic de l’estat dels 
instruments destinats a la mesura de so audible i dels calibradors acústics.  
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4.4.- Avaluació detallada. 

4.4.1.- Avaluació en termes d’edificis exposats. 

Els resultats de la modelització es contrastaran amb les observacions de camp, per 
garantir que els resultats de la modelització són representatius de l’escenari assajat. Alhora, es 
compararan els resultats obtinguts, un cop validats, amb els resultats copsats al PSAMB, per tal 
de confirmar o desestimar, si s’escau, l’existència i abast del conflicte acústic. 

Per tal de determinar l’abast d’una eventual zona de conflicte, els nivells sonors 
calculats es contrasten amb els valors permesos segons els Mapes de Capacitat Acústica, en 
aquells municipis en què aquest Mapa ha estat aprovat i sigui vigent. En casos en els quals no hi 
hagi Mapa de Capacitat Acústica o bé no estigui actualitzat, i atès que els conflictes s’estudien 
sobre usos receptors essencialment residencials, es tindrà en compte que els valors objectiu 
d’una zona de sensibilitat acústica A4 (predomini del sòl d’ús residencial) o d’una zona B1 
(coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents) 
són de 65 dBA en període diürn i vespre, i de 55 dBA en període nocturn, per a zones 
urbanitzades existents. 

Per a il·lustrar l’abast d’una determinada zona de superacions, s’empra la mateixa 
codificació que la utilitzada al PSAMB per a representacions sobre ortofotomapes o plataforma 
Google Earth: esferes de color vermell indiquen edificis on s’enregistren superacions de més de 
10dBA dels nivells d’immissió nocturna respecte els valors permesos per a usos residencials, i 
les esferes taronges identifiquen superacions d’entre 5 i 10 dBA. 

Convé tenir present que les esferes mostrades al PSAMB s’obtenien d’avaluar 
l’afectació d’un determinat edifici a partir dels plànols d’isòfones publicats per a cada 
infraestructura i que, per norma general, corresponen a càlculs de propagació expressats en 
malles de nivells sonors a 4 metres sobre el nivell del sòl. 

En el cas de la modelització detallada que s’ha dut a terme per a aquest treball, en 
canvi, l’avaluació determina la condició pitjor de cada agrupament de façanes (amb una 
resolució de parcel·la o illa d’edificis). Això, a efectes pràctics, vol dir que l’avaluador de 
façanes determina el major nivell d’immissió dels calculats a qualsevol dels trams de façana, i a 
qualsevol de les alçades/pisos.  

Recuperant d’aquest càlcul els nivells corresponents a una alçada de 4 metres, s’obté 
un indicador visual còmode i representatiu, resultat de simplificar l’enorme volum de dades que 
es genera amb el procediment d’avaluació acústica d’edificis, i fàcilment comparable amb les 
dades extretes de la primera fase del PSAMB. 

Les següents imatges il·lustren aquest procés d’extracció de dades a partir de 
l’avaluació d’edificis. 

La primera imatge correspon al resultat gràfic d’executar el procediment de càlcul 
d’immissions a façana d’un determinat bloc d’edificis, en aquest cas d’una alçada equivalent a 9 
pisos (PB+8). S’observa que el procediment de càlcul determina el nivell d’immissió a 
cadascuna de les plantes, i en trams equiespaiats per tal d’obtenir una matriu d’indicadors que 
sigui representativa:  
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Imatge 6: Resultat de l’avaluació d’edificis (immissions a façanes) en uns blocs de PB+8 plantes. 

L’indicador d’avaluació d’edifici “resumeix” els resultats dels indicadors de façana, i 
retorna tres paràmetres: 

- Les plantes de l’edifici en les quals es detecta superació respecte el llindar 
d’immissió per a usos residencials (a l’exemple, s’observen superacions des de la 
planta 1 fins a la 8). 

- El nivell d’immissió màxim enregistrat a qualsevol dels trams de façana i a 
qualsevol planta, en període diürn i nocturn. A l’exemple, l’avaluador indica que 
els nivells màxims són de 69 i 63dBA per als períodes diürn i nocturn, 
respectivament. 

        
Imatges 7 i 8: Indicadors d’avaluadors d’edifici a partir de les immissions en façana, període dia i nit. 

Finalment, per obtenir una representació que resulti fàcilment comparable amb els 
resultats dels treballs realitzats pels diferents ens titulars de les infraestructures, i recopilats al 
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PSAMB, de cadascun d’aquests avaluadors d’edifici s’extreuen les dades corresponents a una 
alçada de 4 metres, i es mostren sobre una base de Google Earth amb la mateixa codificació de 
colors que el PSAMB, en funció de la superació identificada. 

4.4.2.- Avaluació en termes de població exposada. 

Com a factor determinant en el procés d’avaluació de l’abast d’una determinada zona 
de conflicte acústic, i com a criteri objectiu que permet valorar l’efectivitat d’eventuals mesures 
correctores, el treball inclou també un anàlisi en termes de població exposada. 

En aquest sentit, el creuament de les àrees d’afectació (plànols d’isòfones) amb les 
bases de dades que combinen edificació, usos del sòl i cens/demografia permet obtenir de cada 
escenari estudiat, una correlació amb el nombre d’habitants afectats pels diferents ventalls de 
nivells sonors, valorar el volum de ciutadans que es veurien beneficiats per les diferents 
alternatives de millora, etc. 

En concret, l’estudi aprofundeix en l’anàlisi demogràfic d’exposicions al soroll des de 
quatre perspectives: 

- Quantificant, en números absoluts (nº d’habitants), la població exposada als 
diferents nivells sonors generats per les infraestructures i xarxes de mobilitat 
objecte d’anàlisi, tant en les circumstàncies actuals (models actualitzats), com 
sota les diferents propostes de línies d’actuació que s’analitzen per a millorar les 
zones de conflicte. 

- Analitzant, en termes relatius (% d’habitants respecte el cens total del municipi), 
la part proporcional de la població inclosa en l’àmbit d’estudi, sota els diferents 
escenaris avaluats: estat actual, i eventuals línies d’actuació. 

- Quantificant el volum de població, en nº d’habitants, que veuen incrementat el seu 
confort acústic com a conseqüència de les diferents propostes de millora 
avaluades.  

- Avaluant l’escenari de superacions, en termes absoluts (nº d’habitants), 
identificant el número d’habitants exposats a un nivell sonor nocturn (Ln) superior 
als 55dBA, en tant que aquest llindar és el nivell objectiu de qualitat acústica per 
usos residencials en horari nocturn, segons figura a l’Annex A de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de Protecció contra la Contaminació Acústica.    

L’anàlisi en termes de població exposada permetrà disposar també d’un barem 
objectiu que assigna a cada proposta de millora un paràmetre comparable. 

Cal tenir present, a l’hora de valorar les dades d’efectivitat i població exposada, que 
l’estudi inclou únicament les grans infraestructures i els principals eixos viaris que pertanyen (o 
afecten) cadascun dels àmbits analitzats. En canvi, l’anàlisi estadístic i demogràfic 
necessàriament inclou com a paràmetre la totalitat del cens dels termes municipals afectats. En 
conseqüència, cal ser curosos a l’hora de valorar les eventuals conclusions que es puguin 
extreure de l’anàlisi de dades: 

- Una mesura correctora implementada en els municipis A i B, i que aparentment 
suposen una millora per a un “X”% de la població, no serà comparable a no ser 
que es ponderi aquest percentatge respecte al nº total d’habitants del terme. En 
conclusió, per a la valoració comparativa d’unes determinades actuacions, és molt 
més recomanable comparar el volum total de ciutadans, si la comparació es 
realitza entre actuacions proposades a termes municipals diferents.  
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- En canvi, per a la comparació d’efectivitats de mesures correctores proposades en 
l’àmbit d’un mateix terme municipal, la comparació de població en termes de 
percentatges probablement ofereixi una perspectiva més àgil. 

- D’altra banda, el fet d’incloure un numero limitat de fonts sonores en els estudis, 
implica que les conclusions que se’n extreguin seran vàlides només pels nivells 
sonors associats a aquelles infraestructures. A efectes pràctics, si les taules 
d’avaluació d’un determinat escenari mostren els diferents grups de població 
afectats pels diferents nivells sonors, referits a la totalitat de la població, cal tenir 
present que les estadístiques es refereixen únicament a nivells sonors atribuïbles a 
les infraestructures incloses a l’estudi. En cap cas, aquestes taules-resum poden 
considerar-se extrapolables a la totalitat de la població, en tant que molt 
probablement existeixen altres escenaris sonors i ciutadans exposats a nivells 
sonors, d’altres fonts de soroll (altres infraestructures, trànsit local, etc) que no 
formen part de l’escenari estudiat a cada cas.  

4.5.- Mesures i accions preventives/correctores. 

S’enumeraran en aquest capítol un recull de les principals línies de treball que podrien 
estudiar-se amb la finalitat de minvar l’impacte acústic de les activitats i/o infraestructures que 
contribueixen de forma determinant a la superació dels llindars acústics.  

Tradicionalment, per reduir el nivell de so emès per una font de soroll en un receptor 
concret, es pot actuar: 

- Sobre la font. En termes estrictament acústics, és el mètode més efectiu, ja que 
evita la propagació i dispersió de les ones sonores tan bon punt son emeses per la 
font de soroll. L’àrea beneficiada és la pràctica totalitat de l’entorn del focus 
sonor. A la pràctica, això es tradueix en encapsulaments/tancaments (molt habitual 
en el tractament de focus industrials i màquines), millores en característiques 
pròpies del sistema emissor (com pot ser l’asfalt sonoreductor en xarxes viàries), 
etc.  

- Sobre el camí de propagació, les tècniques solen orientar-se a dificultar la 
propagació de les ones sonores, mitjançant obstacles que obliguin a les ones 
sonores a superar elements d’apantallament, difraccions, etc. L’exemple clàssic és 
la pantalla acústica que evita en part la propagació del so emès pel trànsit viari. 
L’àrea beneficiada en aquest cas és limitada a les zones per a les quals s’ha 
dissenyat la millora. Receptors situats fora d’aquesta àrea de millora no percebran 
cap canvi, o poden fins i tot veure’s perjudicats.   

- Sobre el propi receptor. En casos en què l’actuació sobre la font o el camí de 
propagació és inviable (cost, dimensions, etc), s’estudia la possibilitat d’actuar 
sobre l’ítem receptor per tal de protegir-lo, en la mida del possible, de les 
immissions exteriors. En el cas d’edificis i habitatges, per exemple, aquesta línia 
inclou la millora dels elements de façana (façana, finestres, etc), tractaments de 
coberta i altres línies d’actuació, destinades a millorar la qualitat acústica a 
l’interior dels edificis. 

Altres solucions no estrictament acústiques passarien per optar per una reordenació 
racional del territori impedint usos conflictius adjacents, reorganització de la mobilitat, control 
de la velocitat de vehicles mitjançant controls semafòrics, gestió adequada de les activitats, etc. 
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Pel que fa a minvar l’afectació acústica de grans eixos viaris, les actuacions poden 
incloure qualsevol de les tres línies de treball, per bé que predominen les intervencions en forma 
de pantalles acústiques. 

L’estratègia que s’ha demostrat més efectiva per conflictes de trànsit viari interior als 
entramats urbans és la implementació de sistemes de regulació i gestió del trànsit que, sense 
minvar la mobilitat i les necessitats de transports i desplaçaments, permeti donar-hi resposta 
aconseguint una progressiva disminució dels nivells sonors als usos més sensibles. 

Els programes de regulació i gestió del trànsit urbà contemplen des de reduccions de 
velocitat i pacificacions o peatonalitzacions de vials que no necessiten donar cabuda a un 
aforament elevat de vehicles, a regulacions horàries en el cas de centres urbans per permetre 
l’aprovisionament de mercaderies durant una franja horària determinada, etc. Altres mesures 
consisteixen en regulacions de vialitat forçant la utilització de vials alternatius de forma activa 
(restriccions) com passiva (deixant a lliure elecció dels conductors, per tal de que per tendència 
natural s’acabi utilitzant rutes amb menor recorregut o més ràpides, però dissenyades per tal de 
proporcionar menor impacte a la població). 

En vies d’elevada densitat també s’està demostrant una certa efectivitat en quant a l’ús 
de paviments sonoreductors i fonoabsorbents, encara que cal considerar el sobrecost 
d’implantació, les necessitats de manteniment, etc. 

En aquells casos en els que les estratègies de minoració dels nivells de contaminació 
acústica no assoleixen els objectius marcats, o bé hi resulten inviables, cal pensar en la protecció 
dels usos sensibles per tal de garantir, si no es pot en l’exterior, un confort mínim al seu interior. 
Aquestes mesures correctores consisteixen en incrementar el grau d’aïllament en façana dels 
receptors (habitatges, centres educatius, centres sanitaris i hospitalaris, etc.) vers el soroll 
exterior. En el cas d’edificacions existents, això implica normalment la millora o reforç dels 
tancaments exteriors (finestres i carpinteries), i en el cas dels edificis en fase de projectes, 
vetllar per tal que els nivells d’aïllament previstos siguin els més adients a garantir una correcta 
protecció vers els nivells sonors exteriors. 

En definitiva, es contemplaran de forma diferenciada les mesures correctores que 
impliquin actuacions sobre el/els emissor/s (pantalles acústiques, talussos, paviments 
sonoreductors, etc), de les accions que impliquen intervencions sobre els usos receptors 
(actuacions sobre aïllaments en façana, recomanacions en distribució d’usos, etc), i les accions 
que requereixen una visió de conjunt de l’escenari i actuant sobre un ventall més ampli 
d’elements (mesures organitzatives, urbanístiques, etc.) 

Les diferents actuacions correctores seran objecte d’un estudi detallat, que inclourà, 
entre altres aspectes: 

- Una descripció, amb un grau de detall d’estudi informatiu, de les característiques 
tècniques o constructives, si s’escau, de les mesures proposades. 

- Una estimació, mitjançant assaig sobre el model o bé mitjançant previsions 
degudament justificades, dels efectes favorables que tindran sobre l’escenari 
acústic estudiat. Aquestes estimacions es descriuran tant en termes acústics 
(atenuacions, reduccions de dBA’s d’immissió) com en termes d’afectació 
(disminució del número d’usos afectats, població beneficiària de les millores, etc). 

- Una estimació del cost econòmic associat a cada mesura, juntament amb un ratio 
d’avaluació cost/benefici en termes de nivells sonors i població afectada. 

Cal recordar que els avaluadors d’edificis “clàssics” indiquen el nivell de soroll 
màxim identificat a qualsevol punt de la façana de l’edifici. En conseqüència, si un 
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apantallament protegeix efectivament les plantes inferiors d’un bloc de pisos, mentre que les 
plantes superiors queden fora de l’abast de l’apantallament, un avaluador d’edificis pràcticament 
no reflectirà cap mena de millora, per bé que aquesta millora efectivament hi sigui. 

Per evitar aquesta aparent “distorsió”, l’avaluació d’efectivitats de les eventuals 
mesures correctores s’ha dut a terme mitjançant l’avaluació d’edificis limitada a processar els 
nivells d’immissió a 4 metres d’alçada (equivalent a un primer pis). 

Per tal de disposar d’un esbós de criteri quantificable que permeti fer comparacions 
entre les diferents propostes de mesures correctores, es realitza una anàlisi estadística preliminar 
que, contemplant la totalitat dels edificis inclosos en l’àmbit d’estudi, en comptabilitza el grau 
de “benefici acústic” calculant el percentatge d’edificis que experimenten una millora lleu (entre 
0 i 2 dBA), mitjana (entre 2 i 5dBA) o clara (més de 5dBA de millora). 

A grans trets, els edificis inclosos a l’estudi són, aproximadament, els edificis inclosos 
en l’àrea d’aparent afectació extreta de les conclusions del PSAMB. Així, una mesura que 
ofereixi una efectivitat sobre el 15% dels edificis significa que s’han identificat millores en els 
nivells d’immissió en un 15% dels edificis inclosos en l’àrea d’estudi. Per tant, és un indicador 
molt orientatiu, en tant que una àrea d’estudi més àmplia o més estreta pot tenir una influència 
clara en la precisió d’aquest indicador estadístic.  

El capítol de mesures correctores es tancarà amb un resum de propostes analitzades, 
els avantatges i els inconvenients més destacats de cadascuna (cost, viabilitat, etc) amb les 
variables que poden ser essencials a l’hora de decidir quines accions es prioritzen respecte 
d’altres: 

- Solució més efectiva en termes estrictament acústics. 

- Solució més eficient en termes d’inversió vs edificacions beneficiades. 
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5.- DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA EN ESTUDI. 

Aquest document recull les tasques de recerca i anàlisi desenvolupades al voltant del 
cas nº7, que afecta al terme municipal de Badalona (Barcelona). 

5.1.- Descripció física de l’entorn. 

L’àrea estudiada pertany al terme municipal de Badalona. 

Badalona és un municipi de la comarca del Barcelonès, situat entre la serralada de 
Marina i la costa, al marge esquerra del riu Besòs, i actua com a límit entre les comarques del 
Maresme, el Vallès Oriental i l’Occidental. 

Badalona és el municipi més gran i més poblat de la regió anomenada Barcelonès 
Nord o Baix Besòs. El cens comptabilitza una població aproximada de 220.000 habitants, 
distribuïts en 22’2 km2 de superfície de terme municipal (dades de IDESCAT, 2013). 

Limita amb els termes municipals de Montgat i Tiana pel NE, Sant Fost de 
Campsentelles al N, Montcada i Reixac al NW, Santa Coloma de Gramenet al W i Sant Adrià 
del Besòs pel SW. Als quadrants S i E el terme municipal de Badalona ve delimitat per la línia 
costanera.   

Donada la seva densitat de població i d’activitats, així com la seva proximitat a 
Barcelona i les seves principals artèries de comunicació, presenta una bona xarxa de 
comunicació viària amb la ciutat comtal, destacant les autopistes C-31 i B-20 com a principals 
vials de gran capacitat que travessen el terme seguint un eix imaginari del sud-oest (SW) al 
nord-est (NE). Tanmateix, Badalona esta comunicada mitjançant ferrocarril (RENFE-Rodalies 
de Catalunya, línia R1), ferrocarril metropolità (Metro TMB, línies L2) i tramvia (TramBaix 
TMB, línia T5).  

Badalona disposa d’una llarga trajectòria industrial, destacant a dia d’avui els polígons 
de Badalona Sud, Montigalà, Badalona Nord, Les Guixeres, Pomar de Dalt i el Polígon 
Industrial Bonavista. Alguns d’aquests polígons han deixat de banda els seus orígens industrials 
per oferir una activitat moles més orientada al comerç i grans magatzems, com és el cas del 
Polígon de Montigalà. 

L’àrea en estudi a la que pertany el cas 16, exposat en aquest document, es situa al 
voltant de l’autopista B-20, que comunica el Nus de la Trinitat amb l’autopista del Maresme (C-
32) a través d’un eix que rodeja el casc urbà de Badalona pel nord i nord-oest. Es tracta d’una 
gran infraestructura amb una alta densitat de trànsit i amb una gran importància estratègica pel 
que fa la comunicació del Maresme amb un dels punts de distribució de trànsit rodat més 
importants de l’Àrea Metropolitana, el Nus de la Trinitat. 

L’eix de la B-20 travessa tant sòl rústic com sòl amb edificació relativament 
disseminada, de caire tant residencial com industrial (polígons industrials de Montigalà, Pomar 
de Dalt i Industrial Bonavista). 

La possible afectació a usos residencials es centra en la part superior de la urbanització 
La Morera (just per sota de la B-20), i les urbanitzacions Bonavista i Mas Ram ( les dues per 
sobre de l’autopista). 

La infraestructura en el tram en estudi transcorre tant en trams elevats respecte 
l’entorn (sobre talussos o inclús algun viaducte), com en trinxera, fet aquest últim que redueix 
en una primera instància l’impacte acústic a l’entorn. 
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Imatge 9: Ortofomapa de la zona en estudi. 

5.2.- Caracterització de fonts/focus de soroll. 

Els focus de soroll més destacat de l’àrea d’estudi és l’autopista B-20, incloent-hi els 
vials paral·lels d’accés/incorporació i sortida que donen accés als diferents usos de l’entorn. 

L’autopista B-20, en el seu tram de titularitat estatal, enllaça la via ràpida del mateix 
codi B-20, que transcorre pel NW de la ciutat de Barcelona (Ronda de Dalt), amb l’autopista del 
Maresme (C-32). En el tram que es contempla en aquest estudi, la B-20 suporta una IMD de 
prop 100.000 vehicles diaris, amb un 9’2% de pesants (dades MFOM, Anuari 2012). Val a dir 
que les estadístiques de trànsit mostren una certa peculiaritat d’aquesta autopista, en el sentit 
que presenta una càrrega de mercaderies inferior al que sol ser habitual en eixos d’aquesta 
capacitat. Això és degut a què és un eix de comunicació molt utilitzat per vehicles privats i 
turismes, donant mobilitat a zones molt densament poblades, així com centres de treball amb 
zones residencials.  

D’altra banda, per tal de considerar l’afectació del trànsit rodat propi de l’entramat de 
la zona en estudi, s’ha tingut accés al Pla de Mobilitat d’Abril del 2011, elaborat per  
l’Ajuntament de Badalona. Per tal de complementar la precisió de les modelitzacions a l’entorn, 
s’han considerat rellevants les dades de trànsit dels següents vials: 

- Lateral B-20 inferior (avinguda Conflent), amb una IMD de 6.119 vehicles.  

- Lateral B-20 superior (avinguda Llenguadoc), amb una IMD de 7.525 
vehicles.  

  

B‐20

Bonavista

Mas Ram 
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5.3.- Realitat sonora de la zona en estudi. 

Des del punt de vista del soroll ambiental i densitat de circulació, la B-20 és una de les 
infraestructures viàries més importants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

Encara que la via travessa el municipi per la part superior i l’entramat urbà tradicional 
i més dens es situa al SE, relativament allunyat, el soroll produït pel trànsit resulta perceptible 
en una àrea important del terme. En aquest fet hi te a veure la orografia del terreny, en el qual la 
B-20 circula a una cota superior, i sovint sobre-elevada sobre talussos i viaductes. Alhora, però, 
sovintegen els trams en què l’autopista transcorre en trinxera.  

Així, l’inici del tram de la B-20 al pas per Badalona presenta el mateix nivell de cota 
que el terreny, sent el soroll de trànsit clarament perceptible en part de la urbanització 
Bonavista. Progressivament decreix la cota respecte el terreny i circula en trinxera, reduint 
notablement l’afectació a l’entorn de les vivendes de la part superior de la urbanització la 
Morera. Posteriorment torna a recuperar la cota del terreny a l’alçada de la urbanització Mas 
Ram, on s’incrementa de nou l’impacte sonor. 

Així doncs, caldrà estudiar en detall les característiques de la via i l’afectació real al 
voltant d’aquestes 3 àrees residencials, essencialment. La resta d’usos afectats corresponen als 
polígons d’industrials de Montigalà, Pomar de Dalt i Industrial Bonavista que, en qualitat de 
polígons industrials, es consideren afectacions no prioritàries. 

D’altra banda, cal estudiar també l’impacte dels accessos i les vies laterals a la B-20, 
que en la seva majoria sí que circulen a la mateixa cota que el terreny de l’entorn, i absorbeixen 
una densitat de trànsit força destacada. 

5.4.- El PSAMB i el Sistema d’Integració cartogràfica de l’AMB.  

En el transcurs dels treballs d’integració de les cartografies acústiques existents amb 
afectació sobre el terme municipal de Badalona, en el marc dels treballs de confecció del 
PSAMB, es van incorporar els plecs de cartografia acústica següents: 

- Mapa Estratègic de Soroll de l’Autovia B-20 (MFOM). 

- Mapa Estratègic de Soroll de Badalona (com a terme integrant de 
l’Aglomeració Barcelonès-II) 

La següent imatge s’extreu del sistema integrat de cartografia acústica de l’AMB, en 
el qual, sobre una base cartogràfica, es mostren tant les àrees d’afectació (àrees i isòfones), com 
indicadors gràfics de superacions dels nivells sonors declarats, respecte als nivells sonors 
atribuïts en funció del Mapa de Capacitat Acústica vigent, o bé respecte a l’ús predominant del 
territori. 
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Imatge 10: Imatge del sistema integrat de cartografia acústica, PSAMB 2013 

De forma general, a la imatge es presenten els indicadors de superació en forma 
d’esferes: 

- Esferes taronges indiquen receptors afectats amb superacions d’entre 5 i 10 
dBA per sobre dels valors llindars indicats al Mapa de Capacitat Acústica o ús 
predominants del sol. 

- Esferes vermelles indiquen receptors afectats amb superació per sobre de 10 
dBA. 

Com es desprèn de l’observació de la imatge, hi ha una concentració important 
d’indicadors de superació a les zones afectades per l’empremta sonora de la B-20 en usos 
residencials, de major grau conforme més aprop s’està de la infraestructura.   

Una de les finalitats d’aquest estudi específic és la realització de l’anàlisi acústic que 
permeti determinar si aquests indicadors de superació efectivament es corresponen amb la 
situació real, i en cas de que així sigui, quines actuacions correctores podrien donar lloc a 
millores significatives. 

6.- ANÀLISI/ESTUDI EN DETALL DE L’ÀREA EN ESTUDI.  

6.1.- Treball de camp. 

Per a disposar de dades actualitzades i un bon coneixement de l’àrea d’estudi, s’ha dut 
a terme un seguit de visites a la zona, per tal de copsar In Situ els aspectes més destacats i 
rellevants de l’àmbit del treball: detalls no reflectits a la cartografia, percepció sonora, etc.  

B‐20 
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Complementàriament, s’han realitzat sonometries de curta i de llarga durada en 
ubicacions especialment representatives, que serviran per a ampliar informació i contrastar els 
nivells sonors enregistrats In Situ amb els resultats extrets de les modelitzacions. 

Les mesures de llarga durada consisteixen en l’enregistrament dels nivells sonors per 
un període de 24 hores, tasca que permet, a més de conèixer els nivells sonors en sí i 
l’amitjanament de múltiples mostres, constatar l’ evolució dels nivells sonors al llarg de les 24 
hores; aquest aspecte ajuda a interpretar el funcionament de l’entorn, els hàbits locals i els 
nivells sonors característics per a cadascuna de les franges horàries. 

Les mesures de curta durada enregistren el nivell de soroll en un punt determinat 
durant un temps d’integració predefinit a criteri tècnic, caracteritzant un determinat emissor/s en 
un moment puntual.  

En el cas concret de la zona de Badalona afectada per la B-20, s’ha dut a terme una 
mesura de llarga durada des de les instal·lacions del Parc de Bombers de la Generalitat, 
instal·lant un sonòmetre automàtic, la finalitat del qual és caracteritzar In Situ l’afectació i la 
evolució sonora de l’autopista B-20. Per altra banda, s’han realitzat un total de 6 punts de curta 
durada, que s’han centrat en caracteritzar l’impacte acústic de l’autopista en punts on alhora la 
obtenció de dades mesurades in situ permetés la calibració del model i, posteriorment, contrastar 
la eficiència d’eventuals mesures correctores. 

 Punt LLD1: Parc de Bombers de la Generalitat. Carretera de Canyet 1-3. (Urb. 
Bonavista). Afectació B-20. 

 Punt CD1: Avinguda de Llengadoc cant. c/Minerva (Urb. Bonavista). Afectació 
B-20. 

 Punt CD2: C/Atena nº19. (Urb. Bonavista). Afectació B-20 a segona línia 
edificada. 

 Punt CD3: Avinguda  del Conflent (lateral inferior B-20) cant. Passatge de 
Meranges. Afectació B-20 (carrils laterals inferiors). 

 Punt CD4: Avinguda de Cerdanya 14, cantonada amb Passatge de Meranges. 
Afectació B-20 a segona línia d’edificació. 

 Punt CD5: Passeig del Pont, cantonada amb Passeig dels Tarongers (Urb. Mas 
Ram). Afectació B-20. 

 Punt CD6: Passeig del Pont cantonada amb Avinguda Mas Ram (Urb. Mas Ram) 
Afectació de la B-20 a segona línia. 

A les següents imatges es mostren les ubicacions dels punts de curta i llarga durada. 
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Imatge 11: Imatge de la ubicació de la mesura de llarga durada. 

 

 
Imatge 12: Imatge de la ubicació de la mesura de curta durada. 

6.1.1.- Resultats obtinguts. 

A continuació es presenta en mode resum, els resultats de les mesures de llarga i curta 
durada tabulats.  

B‐20 

B‐20 
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Punt  Data  Lden  Leqdia  Leqvespre  Leqnit  Observacions 

LLD1  1/10/2014  71 dBA  70.5 dBA  65.9 dBA  60.6 dBA  Soroll de B‐20 a 1ª línia de façana 

Taula  1.- Resultats de les mesures de llarga durada 

 

Sèrie  Data Mesura  Hora Inici  Hora Final  Període 

Curta durada 

4/09/2014  15:00  18:00  DIA 

Temperatura  Hum. Relativa  Direcció Vent  Velocitat Vent 

24.1ºC  60  %  ‐‐  0 m/s 

Nº carrils  Nº sentits  Paviment  Distància paret 

(2+1+3)x2  (1+1+1)x2  Asfalt  ‐‐ m 

Registre  LAeq (dBA)  L10 (dBA)  L90 (dBA)  Observacions 

CD1  60  63,8  52,4  Urbanització Bonavista 

CD2  54,6  54  46,4  C/ Atenea, 19 

CD3  66,8  69,7  59,8  Avinguda Conflent 

CD4  54,5  57,7  47,9  Avinguda Cerdanya, 14 

CD5  64  68,3  53,3  Urbanització Mas Ram 1 

CD6  51,1  51,9  45,4  Urbanització Mas Ram 2 

Taula 2.- Resultats de les mesures de curta durada 

 

Als annexos del present informe s’adjunten les fitxes de llarga i curta durada, amb les 
dades complertes. 

6.2.- Modelització acústica. 

6.2.1.- Dades d’entrada. 

Les dades introduïdes al model es resumeixen a continuació: 

- Topografia i orografia: model digital del terreny (DTM) tridimensional (x, y i z) 
en malla de 2x2 metres. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, I.C.C.. 

- Volumetria, edificació i urbanització: aixecament tridimensional (x, y i z). Font: 
Barcelona Regional. 

- Vialitat i carrerer: traçat bidimensional (x i y) corregit i adaptat al DTM existent. 
Fonts: Barcelona Regional i Institut Cartogràfic de Catalunya. 

- Dades acústiques: 

o MES Barcelonès II del terme municipal de Badalona en format shape. 

o Mapa de Capacitat Acústica de Badalona en format pdf. 

- Aforaments i estadístiques: 

o Vialitat local/urbana: Pla de Mobilitat de Badalona. Abril del 2011. 
Ajuntament de Badalona. 

o  Xarxa viària d’alta capacitat: B-20. Anuari de dades d’aforament 2012. 
Font: Ministerio de Fomento. 
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A la taula següent s’especifiquen les dades d’aforament més representatives de les 
diferents infraestructures contemplades al model. Val a dir, però, que la caracterització de 
cadascuna de les fonts de soroll respon a un volum de dades molt més extens i detallat; a la taula 
següent es mostren les més representatives. 

 

Eix/Vial/Línia  Tipus  Categoria  IMD/Afor.  % pesats  Vnom 

B‐20  Autovia  Trànsit rodat  99.728  9’2%  100(80) km/h 

Avinguda Conflent 
(Lateral inferior B‐20) 

Via  Local  Trànsit rodat  6.119  ‐  40 km/h 

Avinguda Llenguadoc 
(Lateral superior B‐20) 

Via  Local  Trànsit rodat  7.525  ‐  40 km/h 

Taula  3. Dades d’aforament. 

6.2.2.- Validació del model. 

En general, convé tenir present que els valors d’aforament introduïts al model, i, per 
tant, els resultats acústics que se’n deriven, són valors que tenen una representativitat anual, 
mentre que les mesures realitzades poden ser de llarga durada (24h) o bé de curta durada (10 
minuts) en un dia o moment concret. Aquest fet fa que pugui existir una desviació entre els 
valors obtinguts al model i els mesurats. No obstant, les desviacions que es puguin detectar, han 
de ser analitzades i contrastades, per tal de poder diferenciar entre resultats incorrectes de la 
modelització, o bé dispersions degudes a diferències entre les hipòtesis anuals calculades, i les 
circumstàncies reals durant les sonometries.  

D’altra banda, és important assenyalar que, generalment, els valors obtinguts al model 
tendeixen a ser lleugerament més elevats que els mesurats o reals, perquè les tècniques de 
modelització obliguen a contemplar les velocitats nominals de cada tram de vial (sent les 
velocitats sensiblement inferiors en el cas de vies de gran capacitat amb episodis recurrents de 
saturació), i d’altra banda les condicions meteorològiques considerades com a base de càlcul 
contemplen sempre una confluència, amb major o menor mesura, de condicions favorables a la 
propagació sonora. En cap cas, però, els mètodes de càlcul inclouen, de forma generalitzada, 
condicions meteorològiques que minvin la propagació del so en ambient exterior. 

A la taula següent s’adjunten les comparatives dels valors obtinguts en el model vers 
les mesures In Situ, tant de llarga com de curta durada. Els valors que s’han pres com a base per 
a la calibració del model es mostren ombrejats. 

 

Punt  Mètode 
Lrdia 
(dBA) 

Lrvespre 
(dBA) 

Lrnit (dBA)  Lden (dBA)  Observacions 

CD1 

Model  64.7  63.5  59.2  67.0  IMD in situ inferior a nominal. 

(Calibratge OK) Mesures  60.0  ‐‐  ‐‐  ‐‐ 

CD2 

Model  47.3  45.4  40.4  48.8 
Trànsit local. L90=46.7dBA 

(representatiu B20) 
Mesures  54.6  ‐‐  ‐‐  ‐‐ 
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Punt  Mètode 
Lrdia 
(dBA) 

Lrvespre 
(dBA) 

Lrnit (dBA)  Lden (dBA)  Observacions 

CD3 

Model  65.3  63.8  58.8  67.1 

Calibratge OK 

Mesures  66.8  ‐‐  ‐‐  ‐‐ 

CD4 

Model  52.0  51.0  46.8  54.5 

Calibratge OK 

Mesures  54.5  ‐‐  ‐‐  ‐‐ 

CD5 

Model  67.0  65.5  60.8  69.0 

Calibratge OK 

Mesures  64.0  ‐‐  ‐‐  ‐‐ 

CD6 

Model  54.4  53.6  49.5  57.1 

Calibratge OK 

Mesures  51.1  ‐‐  ‐‐  ‐‐ 

LLD1 

Model  71.1  69.3  64.4  72.7 

Calibratge OK 

Mesures  70.5  65.9  60.6  71 

Taula  4. Valors del model en els punts de mesura del treball de camp. 

Durant les mesures de curta durada, es van constatar algunes diferències entre els 
aforaments nominals declarats a les estadístiques de trànsit, i els comptatges realitzats durant les 
mesures in situ. Malgrat això, la interpretació de les dades és coherent amb els resultats del 
model. 

6.2.3.- Resultats obtinguts. 

En aquest capítol es duu a terme la presentació dels resultats obtinguts en l’actual fase 
del projecte, així com una comparativa de la zona en estudi en relació a les dades obtingudes del 
PSAMB, treball dut a terme el passat any 2013. 

Dita comparativa es centra en valorar els resultats dels models per isòfones i per les 
zones d’afectació detectades, tot corroborant o desestimant l’impacte acústic i identificant les 
fonts de soroll origen de l’afectació. 

6.2.3.1.- Mapes d’isòfones 

A continuació es presenten els resultats en forma del mapa d’isòfones de l’àrea en 
estudi de les franges de dia i de nit, , entenent que es tracta de les franges horàries més 
importants. 
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Imatge 13: Plànol d’isòfones actualitzat. Període diürn. 

De l’estudi de la franja horària diürna es desprèn el següent: 

- La urbanització o ús sensible més afectat correspon a Mas Ram. La primera línea 
de façana està afectada per nivells sonors d’entre 70-75 dBA; entre la 1ª línea i 
l’avinguda Castanyers de 65-70 dBA i conforme ens allunyem progressivament 
els nivells es veuen reduïts a 60-65 dBA. Això es degut a que la B-20 transcorre a 
cota de terreny o inclús lleugerament sobre-elevada, i algunes vivendes es situen 
molt properes a la infraestructura i al lateral superior. 

- Pel cas de la urbanització Bonavista, les façanes més afectades corresponen a 
l’inici del tram d’estudi de la B-20, donat que és la zona on les vivendes es situen 
a menor distància i la B-20 circula en superfície. Els nivells sonors esperats es 
situen entre 65-70 dBA; la segona línea correspon a 55-65 dBA i conforme ens 
allunyem en van reduint progressivament fins als 45 dBA. La 1ª línea de façanes 
del carrer Fogars de Tordera pertany a un tram enclotat de la B-20 i es situa a una 
certa distància, motiu pel qual els nivells esperats són de 60-65 dBA. 

- Per últim, les vivendes situades per sota de la autopista presenten nivells d’entre 
65-70 dBA i es van reduint progressivament per l’efecte d’apantallament que 
proporciona la pròpia orografia de la zona. 

A continuació es presenten els resultats per període nit. 
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Imatge 14: Plànol d’isòfones actualitzat. Període nocturn. 

Pel cas de la petjada sonora nocturna, de forma general, els nivells es veuen reduïts en 
tots els casos estudiats en uns 5dBA; així, la primera línea de la urbanització Mas Ram presenta 
nivells 65-70 dBA, la de la urbanització Bonavista 60-65 dBA i de La Morera 60-65 dBA.  

6.2.3.2.- Comparativa de nivells entre el PSAMB i els valors actualitzats. 

A continuació es durà a terme una comparativa entre els resultats obtinguts de primer 
treball d’integració de cartografies acústiques, respecte a les dades actualitzades, en base a les 
prediccions dels mapes d’isòfones obtinguts per període dia i nit, entenent que es tracta de les 
franges horàries més importants. 

A nivell metodològic, les diferències en els resultats obtinguts entre els mapes sonors 
recopilats de les diferents administracions titulars i integrats pel PSAMB, i l’actual han de tenir 
en consideració dos aspectes essencials:  

 La versió actualitzada incorpora dades de trànsit (i, per tant, afectació sonora) del 
trànsit local, extret de l’aranya de trànsit de Badalona. En aquest cas, s’han 
considerat les dades de trànsit dels vials laterals a l’eix de la B-20 (Avinguda de 
Llenguadoc i Avinguda del Conflent). 

 Cal tenir en consideració que les cartografies realitzades per les administracions 
titulars es varen dur a terme amb una perspectiva de treball orientat a caracteritzar 
grans longituds d’infraestructures i àrees molt extenses, i per tant amb un grau de 
detall necessàriament inferior. En els treballs actuals, en canvi, el fet de concentrar 
l’estudi en àrees molt més acotades permet l’ús d’una escala de treball molt més 
detallada. 

Les imatges següents permeten una còmode comparativa visual entre els mapes 
d’isòfones actuals amb els del PSAMB del 2013, obtinguts, cal recordar, de l’agrupament i 
suma energètica dels mapes d’isòfones declarats per cadascun dels ens titulars 
d’infraestructures. 
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Imatge 15: Mapa d’isòfones del PSAMB de la zona d’estudi a Badalona en període diürn. 

 
Imatge 16: Mapa d’isòfones actualitzat en període diürn. 

A primera vista i de forma general, la forma i la tendència de les isòfones de les dues 
empremtes sonores del període dia són molt semblants. No obstant, encara que les formes es 
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conserven, sí que es detecta de forma general una reducció de l’afectació sonora en el nou 
model.  

 
Imatge 17: Mapa d’isòfones del PSAMB de la zona d’estudi a Badalona en període nocturn. 

 
Imatge 18: Mapa d’isòfones actualitzat en període nocturn. 
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El mateix succeeix per a la comparativa del període nocturn: el manté un 
comportament molt similar entre les àrees d’afectació de la primera fase i les actualitzades, per 
bé que, de forma general, s’identifica una lleugera disminució dels nivells sonors globals. 

L’anàlisi més detallat de les comparatives permet arribar a algunes conclusions 
interessants:  

a) A la urbanització Mas Ram l’impacte acústic previst és pràcticament idèntic, com 
es veurà més endavant amb les dades dels receptors.  

b) En el mateix cas es situen els edificis residencials situats per sota de la B-20, de la 
urbanització La Morera.  

c) Els nivells sonors previstos en la urbanització Bonavista són sensiblement 
inferiors tan a la primera façana de les vivendes, i conforme s’avança cap a la 
urbanització en alçada, presentant a la primera façana de vivendes prop de 5 dBA 
més d’afectació la fase 1 (2013), tan per període dia com nit. 

No obstant, caldrà comprovar aquestes primeres estimacions en base a isòfones amb 
els nivells de soroll abocats pels avaluadors d’edifici. 

6.3.- Avaluació acústica de la zona. 

El municipi de Badalona disposa de Mapa de Capacitat Acústica aprovat i vigent, 
motiu pel qual de cara a l’avaluació sonora s’utilitzaran els valors límits establerts en aquesta 
cartografia acústica.  

Els usos sensibles de les urbanitzacions es classifiquen com A4 (Predomini de sòl d’ús 
residencial), a excepció de la primera façana d’un edifici molt proper de la urbanització 
Bonavista i la primera façana de les edificacions situades per sota de la infraestructura, que es 
classifiquen com a B1 (predomini de sòl residencial amb coexistència amb activitats o 
infraestructures de transport).  

Els valors límit d’immissió vinculats a les infraestructures de transport, són de 65 
dBA, 65 dBA i 55 dBA, per ambdós casos, per període dia, vespre i nit, respectivament, en tant 
que els Objectius de Qualitat, segons es defineix a l’Annex A “Qualitat acústica del territori. 
Mapes de capacitat” de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, adaptada mitjançant el 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,  són idèntics per zona A4 (predomini del sòl d’ús residencial) i zona B1 
(coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents). 
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Imatge 19: Mapa de capacitat acústica de Badalona. 

Si es comparen aquestes dades amb els indicadors gràfics de superació/conflicte 
acústic generats durant la primera  fase del PSAMB, es dedueix que l’afectació imputable a la 
B-20 és clarament menor de la que va constatar-se en la fase anterior. 

La següent imatge mostra els indicadors de superació identificats al PSAMB 2013: 

 
Imatge 20: Indicadors de superació detectats al PSAMB 2013. 
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Mentre que la següent imatge mostra el mateix procés d’identificació de superacions, 
però a partir de les isòfones calculades al model actualitzat: 

 

 
Imatge 21: Indicadors de superació detectats al model actualitzat. 

S’observa, efectivament, una disminució força acusada del nombre i la intensitat de les 
superacions a l’entorn de la B-20. Això crida l’atenció, en tant que el model actualitzat inclou 
l’afectació dels vials laterals a l’autopista. Aquests vials, que en termes d’aforament no són 
excessivament destacables respecte a l’aforament del tronc central, acústicament sí que es 
diferencien pel fet de circular de forma gairebé íntegre en superfície. Tanmateix, en termes de 
percepció auditiva, el trànsit pels carrils laterals esdevé sovint més identificable que no pas el 
soroll procedent de la pròpia autopista, especialment en trams on aquesta circula en trinxera. 

Aquest treball aprofundirà en l’anàlisi d’aquest escenari per identificar el motiu 
d’aquesta diferenciació, i per establir quines línies d’actuació poder ser les més eficients per tal 
d’assolir una millora significativa en el confort acústic de l’entorn. 
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7.- PROPOSTES DE MILLORA. 

En base als resultats abocats pel model, treball de camp i observacions dels tècnics 
durant el desenvolupament de la primera part d’aquest treball, les mesures per tal de minimitzar 
l’impacte acústic caldria poden centrar-se en 3 vessants: 

- Reduir l’impacte acústic de l’eix B-20 sobre les urbanitzacions situades per 
sobre de l’autopista: Bonavista i el Mas Ram.   
El nivell d’emissió de les grans infraestructures depèn de les seves característiques 
intrínseques (tipus d’asfalt, traçat, número de carrils, velocitat, etc.) i la densitat de 
trànsit (número total de vehicles, % de vehicles pesants, etc.),  per bé que aquests 
aspectes són difícilment modificables. En aquest cas, doncs, partint de que és 
inviable actuar en disseny i configuració del propi eix viari, les actuacions han 
d’orientar-se a mètodes d’apantallament i/o increments d’aïllament en els edificis 
afectats. 

- Minvar l’impacte de la B-20 sobre els usos residencials situats per sota de 
l’autopista. En aquest cas, es proposen dues línies d’actuació: incrementar 
l’efecte d’apantallament dels murets de formigó que delimiten la plataforma 
pavimentada, especialment en els trams elevats, i actuar sobre les reflexions que 
s’identifiquen a les pantalles de subjecció dels vials d’accés i sortida del ramal 
nord, i que afecten als habitatges situats al sud de la B-20.  

- Incrementar els aïllaments en façana dels sectors en els quals les barreres 
acústiques no puguin oferir un resultat suficientment satisfactori, mitjançant un 
programa d’ajuts a la col·locació de dobles finestres com a recurs més habitual en 
aquest tipus de situacions. No obstant, atès que l’abast de les afectacions 
detectades no revesteix especial gravetat, probablement no sigui necessari 
proposar intervencions extenses sobre els propis habitatges dels barris receptors. 

7.1.- Alternatives assajades sobre el model. 

Les alternatives que previsiblement puguin tenir alguna incidència sobre les àrees 
d’afectació calculades mitjançant els models numèrics, s’han introduït com a paràmetres i 
condicions de contorn, per tal d’obtenir una primera aproximació de la utilitat i viabilitat 
d’aquestes actuacions correctores. 

Les actuacions analitzades mitjançant modelització han estat tres: 

- Col·locació de dos trams d’apantallament acústic tradicional (vertical), paral·lels 
a l’eix viari de la B-20, per evitar les immissions d’aquest eix sobre els barris de 
Bonavista i Mas Ram. Les pantalles implementades han estat del tipus 
fonoabsorbent, ubicades sobre el límit de plataforma pavimentada.  
L’apantallament assajat s’ha considerat fonoabsorbent únicament a la banda 
exposada al soroll de l’autopista B-20. 
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Imatge 22: Exemple d’apantallament acústic lineal. Font: Climablock. 

- Elevació del muret de formigó que delimita la plataforma pavimentada (tipus new 
jersey) per incrementar l’efecte d’apantallament d’aquest element, sense incòrrer 
en l’execució d’un apantallament acústic pròpiament dit.   

 Imatge 23: Exemple d’execució de murs de protecció tipus new-jersey. Font:Betodesliza Lda.. 

- Millora de l’ambient sonor a les zones urbanitzades situades per sota de 
l’autopista, especialment a l’alçada de la urbanització Bonavista, mitjançant el 
tractament fonoabsorbent dels murs de contenció dels vials de sortida i 
incorporació a l’autopista.   
Atès que es tracten de murs de formigó llis, la seva capacitat reflectora és 
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important, i el seu efecte resulta fàcilment audible des dels habitatges situats al 
marge inferior de la B-20. 

 

Imatge 24: Murs de formigó amb efecte acústicament reflectant. 

 

 
Imatge 25: Tractament fonoabsorbent de murs de formigó. 
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7.2.- Resultats obtinguts. 

7.2.1.- Atenuació de l’autopista B-20 sobre les urbanitzacions Bonavista i Mas Ram 
mitjançant pantalles lineals. 

Els apantallaments, dividits en dos trams, s’han situat per tal d’optimitzar la seva àrea 
d’efectivitat sobre les zones urbanitzades de Mas Ram i el barri de Bonavista, ambdós àmbits 
situats per sobre (marge NW) de la B-20. 

Les pantalles es situen sobre el límit del paviment (on es troben les actuals peces de 
protecció tipus new jersey o les baranes de protecció metàl·liques, segons el tram. Ambdós 
apantallaments tenen una alçada efectiva de 3’5 metres sobre cota de vial. 

En resum, les pantalles tenen una longitud de pràcticament 700 metres i 300 metres 
lineals, amb una superfície estimativa d’aproximadament 2.450m2 i 1.050m2 respectivament: 

 

 
Imatge 26: Ubicació dels apantallaments proposats a l’alternativa 1. 
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Imatge 27: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla lineal en període diürn. 

 
Imatge 28: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla lineal en període nocturn. 

La següent taula mostra els nivells sonors calculats als elements receptors puntuals 
distribuïts al llarg de l’àrea d’afectació (mostrant únicament aquells que queden sota l’àrea 
d’influència d’aquest eix viari), destacant en verd aquells que presenten una millora superior als 
5dBA: 
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Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

9  2,1  2  1,9  1,9 

15  2,9  2,7  2,7  2,8 

16  3,6  3,4  3,3  3,4 

18  2,8  2,7  2,5  2,6 

19  4,1  3,8  3,8  3,9 

20  2,9  2,8  2,8  2,9 

21  2,5  2,4  2,4  2,4 

22  4,1  4,2  4,3  4,2 

23  5,6  5,6  5,6  5,6 

24  3,7  3,6  3,7  3,7 

25  3,7  3,9  4  3,9 

26  3,5  3,4  3,4  3,4 

27  2,4  2,5  2,6  2,6 

28  4,1  4,3  4,5  4,3 

29  5,2  5,3  5,8  5,5 

30  4,5  4,7  5  4,9 

31  5  5,1  5,5  5,3 

32  4,3  4,5  4,9  4,6 

33  4,6  4,8  5,1  4,9 

35  7  7,4  8  7,5 

36  3,2  3,8  4,7  4 

37  5,7  6,3  7,2  6,5 

38  3,3  3,5  3,8  3,6 

39  2,8  3,5  4,5  3,7 

40  2,3  2,6  3  2,7 

42  5  5,5  6,2  5,7 

46  2,1  2,2  2,6  2,4 

48  2,6  2,7  2,8  2,8 

49  3,4  3,2  3,3  3,3 

50  2,7  2,7  2,7  2,7 

53  2,4  2,3  2,1  2,2 

57  2,8  2,6  2,6  2,7 

59  3,2  3,1  3,1  3,1 

61  3  3  2,8  2,9 

65  2,8  2,7  2,7  2,7 

192  3,2  3,3  3,5  3,4 

195  3,5  3,6  3,8  3,6 

197  3,7  3,8  3,9  3,9 

199  4,8  4,9  5,1  5 

200  3  2,9  3  2,9 

201  3,9  4  4,4  4,2 
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Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

203  2,5  2,7  2,8  2,7 

206  5,1  5,7  6,3  6 

208  4,1  4,3  4,8  4,5 

209  3,8  3,8  3,9  3,8 

210  4,3  4,6  4,9  4,7 

211  4,3  4,8  5,4  5 

213  4,3  4,6  4,8  4,6 

214  4,5  4,9  5,5  5,1 

215  4,7  5,3  5,9  5,4 

217  5,1  5,5  6,1  5,6 

218  3,3  3,5  3,9  3,7 

220  6,1  6,9  7,4  7,1 

221  5,4  5,8  6,4  6 

222  4,6  5,3  6,3  5,6 

223  5,7  6,2  7  6,4 

224  4,9  5,6  6,7  5,9 

229  4,7  4,9  5,4  5 

230  4,3  4,5  4,9  4,6 

231  5,6  6  6,7  6,3 

232  2,6  2,5  2,5  2,5 

233  4,2  4,5  4,9  4,6 

234  4,5  5  5,6  5,2 

237  4,3  4,5  4,8  4,7 

238  4,3  4,5  5  4,7 

239  5,2  5,9  6,8  6,2 

242  4,2  4,8  5,2  4,8 

243  4,3  4,8  5,3  4,9 

Taula  5. Millores esperables a 4m d’alçada als habitatges més beneficiats per l’apantallament lineal. 

Es poden assolir increments més destacats modificant el dimensionament de la 
pantalla, en el cas de la pantalla lineal la millora més directa s’assoleix mitjançant increments 
d’alçada i/o longitud. En l’exercici de simulació,però, s’ha implementat un apantallament bàsic 
amb una alçada que arrenca amb 3’5 metres sobre cota de vial. 
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7.2.2.- Folre fonoabsorbent als murs verticals del perímetre nord de l’autopista B-20. 

Les següents imatges mostren l’àrea d’afectació estudiada, un cop implementat el 
tractament fonoabsorbent des murs de contenció situats a la banda nord de l’autopista. 

 

 
Imatge 29: Ubicació dels tractaments fonoabsorbents proposats a l’alternativa 2. 

 

 
Imatge 30: Mapa d’isòfones de la solució fonoabsorbent en període diürn. 

B‐20 
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Imatge 31: Mapa d’isòfones de la solució fonoabsorbent en període nocturn. 

La taula següent resumeix els rendiments assolits mitjançant un tractament 
fonoabsorbent: 

Nº finca  Var. Ld, dBA Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA

68  0,1  0,1  0,1  0,2 

71  0,1  0,1  0,1  0,1 

72  0,1  0  0  0 

75  0,1  0,1  0,1  0,1 

82  0,1  0,1  0,1  0,1 

86  0,1  0,1  0,1  0,1 

90  0,5  0,3  0,4  0,4 

91  0,5  0,6  0,8  0,7 

92  0,1  0,1  0,1  0,1 

93  0,6  0,7  0,7  0,6 

95  0,5  0,3  0,4  0,4 

99  1  1,3  1,9  1,4 

100  0,4  0,4  0,5  0,5 

101  1,9  2,4  3  2,5 

103  0,5  0,5  0,6  0,5 

104  1,6  1,8  2,2  1,9 

105  0,1  0,1  0  0 

107  1,7  2,1  2,6  2,2 

113  0,2  0,3  0,3  0,3 

114  1,4  1,6  2  1,6 

B‐20 
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Nº finca  Var. Ld, dBA Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA

115  0,3  0,2  0,1  0,2 

116  0,6  0,8  0,9  0,8 

117  0,2  0,3  0,4  0,3 

118  0,3  0,3  0,4  0,3 

120  0,3  0,2  0,1  0,2 

121  0,2  0,2  0,3  0,3 

122  0,2  0,1  0  0,1 

124  0,5  0,6  0,6  0,6 

125  0,1  0,1  0,1  0,1 

138  0,2  0,4  0,6  0,4 

146  0,2  0,3  0,3  0,3 

147  0,1  0  0,1  0,1 

148  0,3  0,3  0,3  0,2 

150  0,1  0,1  0,1  0,1 

Taula 6. Millores esperables a 4m d’alçada als habitatges més beneficiats pel tractament fonoabsorbent. 

El tractament fonoabsorbent, com d’altra banda és d’esperar, no ofereix un resultat 
especialment brillant en termes de nivells sonors equivalents. No obstant, és de preveure que la 
millora assolida, en termes de percepció subjectiva, sigui més accentuada, fet que apunta a 
aquest tipus d’actuacions com intervencions amb prou bona relació cost-efectivitat, per bé que 
subjectiva. 

7.2.3.- Increment d’alçades dels murets de protecció al marge sud de la B-20. 

Per a quantificar l’eventual millora sonora al sud de la B-20 mitjançant aquesta 
solució, s’ha modelitzat l’impacte del vial substituïnt els elements delimitants actuals (baranes 
metàl·liques i new-jersey  de formigó, segons el tram), per una new-jersey de formigó amb una 
alçada efectiva de 1.5m sobre la cota del vial. 

Les següents imatges mostren els mapes d’isòfones que resulten d’implementar 
aquesta proposta, en horari diürn i nocturn: 
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Imatge 32: Mapa d’isòfones de la de muret perimetral pel lateral sud, en període diürn. 

 
Imatge 33: Mapa d’isòfones de la de muret perimetral pel lateral sud, en període nocturn.  

La següent taula mostra els resultats dels punts de càlcul afectats per aquesta solució. 

 

 

 

B‐20

B‐20
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Nº finca  Var. Ld, dBA Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA

13  0,3  0,2  0,4  0,3 

34  0,5  0,4  0,4  0,4 

43  1,9  1,8  2  1,9 

52  0,4  0,4  0,4  0,3 

54  0,3  0,4  0,4  0,3 

56  0,4  0,3  0,3  0,2 

63  0,1  0,2  0,2  0,1 

67  0,4  0,8  0,8  0,7 

69  0,4  0,3  0,3  0,3 

70  0,1  0,1  0,1  0,1 

74  0,8  0,8  0,7  0,8 

78  0,3  0,1  0  0,2 

81  0,9  0,9  0,8  0,9 

83  0,6  0,6  0,6  0,6 

89  0,6  0,6  0,6  0,6 

90  0,2  0,1  0,1  0,1 

92  0,1  0,1  0,1  0 

94  0,3  0,2  0,2  0,2 

95  0,2  0,1  0,1  0,1 

99  0,2  0,2  0,3  0,2 

100  0,1  0,1  0,2  0,1 

101  0,1  0,2  0,3  0,2 

103  0,2  0,2  0,3  0,2 

116  0,2  0,2  0,2  0,2 

124  0,2  0,2  0,2  0,2 

125  0,1  0,2  0,2  0,1 

138  0,1  0,3  0,5  0,3 

141  0,1  0,1  0,2  0,2 

146  0,4  0,7  0,6  0,6 

148  0,5  0,6  0,8  0,6 

157  0,2  0,1  0,1  0,1 

160  0,3  0,4  0,5  0,4 

162  0,3  0,4  0,4  0,4 

165  0,1  0,1  0  0,1 

168  0,2  0,2  0,2  0,2 

173  1,2  1,4  1,7  1,5 

176  1  1,2  1,3  1,2 

178  1,2  1,4  1,7  1,5 

182  0,1  0,1  0,2  0,1 

183  1  1,1  1,3  1,1 

184  0,1  0,1  0,2  0,2 
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Nº finca  Var. Ld, dBA Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA

193  1  1,1  1,1  1,1 

194  0,4  0,5  0,4  0,4 

202  0,9  0,8  0,6  0,8 

204  0,2  0,2  0,2  0,2 

207  0,3  0,3  0,4  0,4 

225  0,6  0,6  0,6  0,5 

228  0,7  0,6  0,6  0,6 

244  0,9  0,8  0,7  0,7 

245  0,3  0,2  0,2  0,2 

246  0,6  0,5  0,5  0,5 

247  0,5  0,3  0,2  0,3 

248  0,5  0,4  0,2  0,4 

Taula  7. Millores esperables a 4m d’alçada als habitatges més beneficiats pel muret de protecció elevat. 

S’observa que, segons els resultats de l’exercici de modelització, aquesta proposta no 
tindria tot l’efecte desitjat, i inclús en alguns trams s’intueix un efecte indesitjat degut a les 
reflexions que es podrien projectar cap a les zones habitades situades al nord de l’autopista B-
20. En termes absoluts, les millores enregistrades són inferiors a 1dBA, i molt excepcionalment 
s’observa algun indicador aïllat on la millora assoleix els 2dBA. 

7.3.- Valoració en termes d’Edificis Exposats. 

Pel que fa a les solucions basades en apantallament acústics, la població potencialment 
beneficiada per actuacions en aquesta línia es situa especialment a la primera línia d’edificis de 
les urbanitzacions Bonavista i Mas Ram, i en menor mesura els habitatges situats en una segona 
línia. 

Els principals inconvenients lligats a aquesta línia d’actuació es divideixen en: 

- La complicació tècnica d’executar pantalles acústiques eficients, respectant alhora 
la connectivitat (sortides i incorporacions) amb eixos propers. 

- El traçat paral·lel d’eixos amb un volum de trànsit gens menyspreable (Avinguda 
de Llenguadoc i Avinguda Conflent), que tenen un impacte acústic prou 
important. Això obliga a vigilar que la col·locació d’un apantallament no 
esdevingui alhora una superfície reflectant, que projecti una reflexió del so 
d’aquests vials cap a zones ja de per sí exposades a soroll de trànsit viari. Amb 
aquesta finalitat, l’apantallament que s’ha considerat als dos casos exposats en 
aquest estudi s’ha considerat fonoabsorbent per les dues bandes de la pantalla 
(habitualment només ho és per la banda exposada al soroll de la font que es pretén 
apantallar). 

- Com a factor positiu, cal destacar que la majoria dels habitatges ubicat a l’entorn 
de la B-20, i especialment a la Urbanització Bonavista, consten de dues plantes. 
Això ajudarà a què la totalitat de l’edifici recaigui dins de la “zona d’ombra 
acústica” projectada pels apantallaments. 
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- En definitiva, les millores esperables en trams de màxima efectivitat quedarien, 
probablement, en disminucions estimatives d’entre 3 i 5dBA, que podrien 
accentuar-se amb increments importants de dimensionaments de l’apantallament. 

En quant a les solucions basades en tractaments fonoabsorbents, s’observa que els 
resultats del model apunten a un rendiment relativament pobre, per bé que es coneix que aquest 
tipus d’actuacions proporcionen una millora en l’ambient acústic proper al tram tractat. Això es 
deu a què la millora no es tradueix íntegrament en una disminució dels nivells d’immissió 
exclusivament, si no que va acompanyada d’una millora del confort acústic en termes de 
percepció (la disminució per absorció de freqüències mitges i altes es percep positivament per 
part de la població exposada, encara que en termes de dBA aquesta disminució no resulti tan 
evident). 

Per últim, les actuacions resoltes mitjançant l’increment d’alçada de les barreres “new-
jersey” que delimiten els vials d’alta capacitat han proporcionat unes millores pràcticament 
menyspreables. Això s’explica per la ubicació dels edificis teòricament objecte de protecció 
amb aquesta mesura, que pel fet de trobar-se sota la cota del vial ja “gaudeixen” d’una situació 
força profitosa, que pràcticament no s’altera pel fet de situar un muret més o menys elevat. 

Per tal de comparar les tres alternatives proposades en aquest estudi (pantalles lineals, 
fonoabsorbents i new-jersey perimetrals), la següent taula mostra l’estadística de millora 
acústica vs. nº d’edificacions incloses a l’estudi: 

 

Resum Estadístic 

Perspectiva de Millora  Alt01  Alt02  Alt03 

<0dBA  51%  87%  79% 

0‐2 dBA  22%  13%  21% 

2‐5 dBA  23%  0%  0% 

>5 dBA  4%  0%  0% 

Taula  8. Percentatge d’edificis receptors que percebran millora. 

S’observa, en resum, que la millora assolida amb apantallaments a la banda N de la B-
20 és l’actuació que assoliria uns resultats més destacats, mentre que les actuacions basades en 
tractaments fonoabsorbents i,molt especialment, l’increment dels murets “new jersey” 
pràcticament no assolirien una millora quantificable en termes de nivells d’immissió. 
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7.4.- Valoració en termes de Població Exposada. 

L’avaluació de les immisions imputables a les infraestructures incloses a l’estudi, i les 
diferents propostes de millora, en termes de població exposada s’exposa en aquest sub-capítol. 

En valors absoluts de població, la següent taula, partint del volum de població 
afectada pels nivells d’immissió per sobre de 30 dBA en la situació actual, indica quants 
ciutadans quedarien inclosos en aquests rangs de valors si s’executessin les alternatives 
proposades com a línia de millora. Per a major claredat, la columna Variació indica el 
diferencial de volum de població de cada nivell sonor, sota cadascuna de les alternatives. 

Estadístiques de Població Exposada. Valors Absoluts. 

dBA 
Estat Actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
nº habitants nº habitants variació nº habitants variació nº habitants variació

30-45 6.046 6.319 273 6.046 0 6.080 34 
45-50 1.777 1.744 -33 2.043 266 1.700 -77 
50-55 1.798 1.683 -115 1.551 -247 1.841 43 
55-60 748 608 -140 817 69 748 0 
60-65 749 739 -10 662 -87 747 -2 
65-70 0 0 0 0 0 0 0 
>70 0 0 0 0 0 0 0 

Total: 11.118 
 

Taula  9. Població exposada. Valors absoluts i variacions segons alternatives. 

Si es visualitza  aquesta informació de forma gràfica en columnes per cada situació,  
s’obté el següent: 

 
 

 
 

Imatge 34: Gràfic comparatiu d’alternatives. Població exposada segons nivells d’immissió. 
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En valors absoluts es desprèn una millora mínima pel cas de l’Alternativa 2 i 3, i 
baixa, per la Alternativa 1. 

Les mateixes dades, expressades en termes relatius (%) respecte a la població total del 
terme municipal afectada per les infraestructures incloses a l’estudit, es mostren a la següent 
taula: 

Estadístiques de Població Exposada. Valors Estadístics. 

dBA 
Estat Actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
nº habitants nº habitants variació nº habitants variació nº habitants variació

30-45 54,4% 56,8% 2,5% 54,4% 0,0% 54,7% 0,3% 
45-50 16,0% 15,7% -0,3% 18,4% 2,4% 15,3% -0,7% 
50-55 16,2% 15,1% -1,0% 14,0% -2,2% 16,6% 0,4% 
55-60 6,7% 5,5% -1,3% 7,3% 0,6% 6,7% 0,0% 
60-65 6,7% 6,6% -0,1% 6,0% -0,8% 6,7% 0,0% 
65-70 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
>70 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total: 100,0% 

Taula 10. Població exposada. Valors relatiuss i variacions segons alternatives. 

Atès que els escenaris assajats únicament contemplen reduccions de nivells sonors, no 
poden donar-se casos en què es detectin “empitjoraments”. En conseqüència, en aquelles 
caselles on s’observi un valor positiu (que implica un augment de població en aquella 
categoria), s’ha d’entendre que aquest augment es deu a ciutadans que “provenen” d’escenaris 
d’exposició prèviament més desfavorables. 

En quant al número d’habitants que, pels efectes de les infraestructures contemplades 
a l’estudi, es troben exposats a un nivell d’immissió nocturn, Ln, superior als 55dBA i que, per 
tant, caldria considerar que es troben en una situació d’incompliment dels objectius de qualitat 
per a usos residencials, l’estat actual i les diferents alternatives ofereixen les següents 
avaluacions: 

Resum de Dades de Població Exposada. Objectius de Qualitat. 

dBA 
Estat Actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
nº habitants nº habitants nº habitants nº habitants 

Ln<55dBA 9.621 9.746 9.640 9.621
Ln>55dBA 1.497 1.347 1.479 1.495

Taula  11. Població exposada. Avaluació d’Objectius de Qualitat. 

En quant a l’anàlisi comparatiu de les diferents mesures correctores analitzades, la 
següent taula mostra el número d’habitants que percebrien algun grau de millora com a 
conseqüència de la posada en pràctica de les mesures correctores proposades: 

Població que Percebria Millora. 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Núm. Beneficiaris Núm. Beneficiaris Núm. Beneficiaris 

273 335 77 

Taula  12. Població exposada. Beneficiaris de les diferents línies d’actuació. 

S’observa que l’Alternativa 3 basada en murs New Jersey presenta una millora molt 
poc significativa, en relació a les altres solucions anteriors. Si bé durant l’estudi la millora 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 16: Badalona Nord. 

IT1310‐07_16 Rev. V02

17 de desembre de 2014

Pàgina 51/ 74 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

acústica era molt més important en la pantalla lineal (Alternativa 1) que en el recobriment de 
material fonoabsorbent (Alternativa 2), la millora en relació a la població exposada resultaria 
per un ordre similar.  

7.5.- Valoració Econòmica dels resultats. 

En termes econòmics, les inversions estimatives associades a cascuna de les propostes 
de millora incloses en aquest estudi es detallen de forma aproximada. (Font: Base de Dades 
BEDEC per a obres d’edificació i enginyeria civil. Versió Gener 2014). 

7.5.1.- Alternativa 1: Pantalla acústica lineal. 

Construcció de dos trams d’apantallament acústic, de 700 i 300 metres lineals, amb 
una alçada efectiva sobre cota de vial de 3’5m,resultant un total de superfície estimatiu de 
3.500’00m2. Cost de subministrament, muntatge, instal·lació, inclosos elements auxiliars, 
elements de subjecció, etc. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats de formigó. Preu unitari: 120€/m2. Preu 
total:420.000’00 €. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats d’acer i llana mineral. Preu unitari: 125€/m2. 
Preu total: 437.500’00€. 

- Material bàsic: vidre temperat/laminat. Preu unitari: 217€/m2. Preu total: 
759.500’00€. 

7.5.2.- Alternativa 2: Tractament Fonoabsorbent als murs de contenció laterals. 

Construcció d’un trasdossat/folre modular fonoabsorbent, col·locat mitjançant 
subjecció sobre perfileria metàl·lica de  peces de materials fonoabsorbents. Tram de mur tractat: 
285 metres lineals. Superfície estimativa a tractar: 1.425’00m2. Cost de subministrament, 
muntatge, instal·lació, inclosos elements auxiliars, elements de subjecció, etc. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats de material fonoabsorbent. Preu unitari: 
50€/m2. Preu total: 71.250’00 €. 

7.5.3.- Alternativa 3: Elevació dels murets de protecció perimetrals (tipus New Jersey). 

Construcció de muret de protecció perimetral tipus new-jersey normalitzat, fabricació 
in situ mitjançant formigonat en continu. Tram de mur tractat: 1250 metres lineals.. Cost de 
subministrament, muntatge, instal·lació, inclosos elements auxiliars, elements de subjecció, etc. 

- Material bàsic: mur perimetral normalitzat fabricat in situ en continu. Preu unitari: 
67€/m. Preu total: 83.750’00 €. 

7.6.- Valoració Global dels resultats. 

La següent taula exposa el resum de les principals característiques de les diferents 
alternatives estudiades, tant en termes de població afectada, com en termes d’inversió 
econòmica. S’hi mostren les següents variables: 

 

- Número de ciutadans que, pels efectes de les infraestructures incloses a l’estudi, es 
troba sotmesa a un nivell d’immissió nocturn, Ln, superior als 55dBA. Aquesta 
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dada es mostra tant per l’a situació actual , com sota el supòsit de cadascuna de les 
alternatives de millora estudiades. 

- Número de ciutadans que, mitjançant cadascuna de les línies d’actuació, 
percebrien una millora en els nivells d’immissió nocturns. 

- Número de ciutadans que, respecte l’estat actual, experimentarien una millora 
d’immissió tal que passarien a rebre un nivell d’immissió nocturna inferior als 
55dBA. 

- Inversió estimativa associada a cadascuna de les alternatives, considerant la 
implementació bàsica. 

- Ràtio d’inversió per ciutadà beneficiat, per a cadascuna de les alternatives incloses 
a l’estudi. 

 

Ratios Econòmics 

dBA 
Estat Actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
nº habitants nº habitants nº habitants nº habitants 

Ln>55dBA 1.497 1.347 1.479 1.495

Beneficiaris globals 273 335 77

Variació a Ln<55dBA 150 18 2

Inversió Estimativa 420.000 € 71.250 € 83.750 €

Ratio €/Beneficiari 1.538 213 1.088

Taula  13. Taula resum. Comparativa general entre alternatives. 

Segons les dades recollides en aquest estudi informatiu, l’alternativa 1 (construcció 
d’un apantallament acústic al lateral nord de la B-20, per tal de protegir els nuclis de Mas Ram i 
Bonavista) és la que presenta un balanç més atractiu en quant a la millora acústica esperable als 
habitatges objecte de protecció.  

En aquest cas, les millores que s’assoleixen inclouen un 23% d’edificis on la millora 
esperable es situa entre els 2 i 5dBA, i en els casos més exposats, la millora fins i tot supera els 
5dBA en un 4% dels edificis avaluats. Aquests edificis són de caire residencial de les 
urbanitzacions Bonavista i Mas Ram. Cal destacar però, la relació efectivitat –cost que suposa, 
sent la de major cost econòmic. 

En quant a les actuacions basades en tractaments fonoabsorbents (per evitar reflexions 
i projeccions del so vers usos sensibles), les millores pronosticades al model són molt discretes, 
si bé com s’apuntava, suposen una millora en la població exposada a nivells inferiors a 55 dBA 
i poc significativa a nivells més alts. Aquest fenòmen, però, ha d’avaluar-se tenint en compte 
que la millora aconseguida sigui molt probablement més clara en termes de percepció i confort 
acústic, que no pas en termes exclusivament de nivells d’immissió sonora. Es tracta d’una 
solució d’un cost baix tal com es desprèn de la taula anterior. 

Per últim, la proposta basada en incrementar la alçada efectiva dels murs perimetrals 
que delimiten la calçada (tipus new-jersey) assoleix uns resultats molt pobres, que difícilment 
justifiquen actuacions en aquesta línia. 
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Annex I FITXES DE  MESURA DE CURTA DURADA 
  



Punt 1
Urbanització Bellavista (1ª línia de façana)

Dia 04/09/2014

Hora d’Inici 16:44h

Durada 10 min

Leq 60,0 dBAdB(A)
L10 63,8 dBAdB(A)
L90 52,4 dBAdB(A)

Cotxes 
(vehicles/10min)

161 (Av. Llenguadoc) + 
10 (C/ Minverva i C/ Diana)

Motos
(vehicles/10min)

16 (Av. Llenguadoc) +
2 ( C/ Minverva i C/ Diana)

Pesats
(vehicles/10min)

4 (Av. Llenguadoc) +
0 (C/ Minverva i C/ Diana)

Observacions Afectació de la B-20 i Avinguda 
Llenguadoc

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -

Punt 2
Urbanització Bellavista (2ª línia de façana)

Dia 04/09/2014

Hora d’Inici 16:56h

Durada 10 min

Leq 54,6 dBAdB(A)
L10 54,0 dBAdB(A)
L90 46,4 dBAdB(A)

Cotxes 
(vehicles/10min) 3

Motos
(vehicles/10min) 0

Pesats
(vehicles/10min) 0

Observacions Afectació B-20, a la segona línia de façana

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): 2
Amplada de la via (m): 8
Amplada de la vorera (m): 1+1
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: 1
Sentits de circulació: 2



Punt 3
Avinguda de Conflent (1ª línia de façana)

Dia 04/09/2014

Hora d’Inici 17:19h

Durada 10 min

Leq 66,8 dBAdB(A)
L10 69,7 dBAdB(A)
L90 59,8 dBAdB(A)

Cotxes 
(vehicles/10min) 111

Motos
(vehicles/10min) 10

Pesats
(vehicles/10min) 4

Observacions Afectació de la B-20 i Avinguda de 
Conflent

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -

Punt 4
Avinguda de Cerdanya (2ª línia de façana)

Dia 04/09/2014

Hora d’Inici 17:32h

Durada 10 min

Leq 54,5 dBAdB(A)
L10 57,7 dBAdB(A)
L90 47,9 dBAdB(A)

Cotxes 
(vehicles/10min) 13

Motos
(vehicles/10min) 0

Pesats
(vehicles/10min) 0

Observacions Afectació de l’autovia B-20 a la segona 
línia de façana.

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): 3
Amplada de la via (m): 6
Amplada de la vorera (m): 4
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: 2
Sentits de circulació: 2



Punt 5
Urbanització Mas Ram

Dia 04/09/2014

Hora d’Inici 16:24h

Durada 10 min

Leq 64,0 dBAdB(A)
L10 68,3 dBAdB(A)
L90 53,3 dBAdB(A)

Cotxes 
(vehicles/10min) 95

Motos
(vehicles/10min) 3

Pesats
(vehicles/10min) 3

Observacions Afectació B-20 i Avinguda de Llenguadoc

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): 4
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -

Punt 6
Urbanització Mas Ram

Dia 04/09/2014

Hora d’Inici 16:04h

Durada 10 min

Leq 51,1 dBAdB(A)
L10 51,9 dBAdB(A)
L90 45,4 dBAdB(A)

Cotxes 
(vehicles/10min) 12

Motos
(vehicles/10min) 4

Pesats
(vehicles/10min) 2

Observacions Afectació de l’autovia B-20

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): 10
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -
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Annex II FITXES DE  MESURA DE LLARGA DURADA 
 

 



Lden = 71 dB(A) Leq dia(7-21h) = 70,5 dB(A) Leq vespre(21-23h) = 65,9 dB(A) Leq nit(23-7h) = 60,6 dB(A) 

Punt 1 
Parc de Bombers de Badalona

Observacions: Punt representatiu del soroll de trànsit de l’autovia B-20.

Alçada del sonòmetre (m): 3
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt 
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -

Data: 01/10/2014 – 02/10/2014      Hora d’inici: 12:00h    
Temps total de mesura: 24h  Hora de finalització:  12:00h 

20

30

40

50

60

70

80

90

dB
(A
)

Hora

Evolució�temporal�en�el�punt�24�1

Leq,�dBA L10,�dBA L90,�dBA

*�Lesmesures�s'han�realitzat�cada�5�minuts



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 16: Badalona Nord. 

IT1310‐07_16 Rev. V02

17 de desembre de 2014

Pàgina 59/ 74 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex III PLÀNOLS DE CARTOGRAFIA ACÚSTICA 
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Annex IV BUTLLETINS DE VERIFICACIÓ PERIÒDICA 

DELS INSTRUMENTS 
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1.- INTRODUCCIÓ. 

L’any 2013, l’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar el Pla de Sostenibilitat 
Ambiental (PSAMB) com a full de ruta de les línies estratègiques d'actuació, així com les 
mesures i accions concretes a desenvolupar per a la sostenibilitat ambiental en el territori 
metropolità. 

Aquest Pla va plantejar la sostenibilitat a diferents escales: el conjunt del territori 
metropolità, la pròpia Institució de l’AMB i els 36 municipis que en formen part. I cadascuna de 
les tres escales es va estructurar en 6 eixos temàtics, essent l’educació per a la sostenibilitat un 
eix de caràcter transversal. 

 

     
Imatge 1:: Estructura i eixos del PSAMB (AMB, 2013) 

 

Dins de l’eix 5 de Salut ambiental, es va realitzar un innovador treball per saber la 
qualitat acústica global del territori metropolità, on es va recopilar i analitzar tota la informació 
existent, tant a nivell municipal com de les infraestructures viàries, ferroviàries i aeroportuàries 
més rellevants. La diferent procedència de la informació va fer necessari un tractament previ 
d’homogeneïtzació d’aquesta i alhora un nou càlcul de les fonts que es solapaven en un mateix 
àmbit, per així tenir una imatge del soroll total final. 

Aquest treball va permetre tenir la primera imatge acústica global de l’àrea 
metropolitana. Això va permetre per un cantó identificar les zones on probablement hi ha algun 
conflicte acústic i per l’altre cantó identificar les zones amb major qualitat acústica que 
s’haurien de preservar. 

Tal i com ja recollia una de les mesures del PSAMB, el present treball vol aprofundir 
en la línia iniciada pel treball anteriorment explicat i analitza amb major detall els punts que 
s’han considerat més problemàtics a nivell acústic. Així, el primer vector sobre el qual 
s’aprofundeix és en avaluar l’afectació deguda a les grans infraestructures i eixos viaris, i 
estudiar la viabilitat i efectivitat d’eventuals mesures correctores. 

A partir dels 17 punts a priori més crítics presents a l’AMB, s’ha realitzat una 
modelització acústica de major detall per confirmar sí és una zona amb problemes de superació 
acústica, i en cas que ho sigui, establir les mesures correctores més adequades i més efectives en 
cada cas. Al llarg de l’any 2013 s’ha realitzat el projecte d’integració de la cartografia acústica 
dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona AMB, com a primer pas d’una ambiciosa 
línia de treball i amb un important ventall d’aplicacions per a agilitzar el control i la gestió del 
soroll ambiental als municipis de l’AMB. 
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Imatge 2: Nivells de soroll diürn, AMB 2013 

2.- OBJECTE I ABAST DE L’ESTUDI. 

Les àrees analitzades a cadascun dels casos específics aprofundeixen en l’estudi de les 
afectacions identificades a l’àrea d’influència de les principals infraestructures de la zona, tant 
les que es localitzen fora del casc urbà, com les que es localitzen a l’interior de l’àrea urbana. 
S’inclouen en el catàleg de focus sonors tots aquells que han estat inclosos en les diferents 
versions de cartografia acústica incloses en el PSAMB, i que generalment responen a grans 
eixos viaris i vies d’alta capacitat, carreteres interurbanes, comarcals i nacionals, així com eixos 
ferroviaris. En aquells casos en què el municipi disposa de mapa acústic de trànsit viari local, 
aquest vector també s’inclou en l’anàlisi. 

Atès que la integració de la cartografia acústica en aquestes zones ha posat de relleu 
l’existència d’àrees de superació dels nivells sonors permesos o desitjables (aquests indicadors 
existents s’obtenen de contrastar els diferents mapes de soroll d’infraestructures respecte els 
llindars permesos), l’anàlisi en detall s’orientarà a determinar l’aportació de cadascuna de les 
infraestructures, per a comprovar que efectivament aquests indicadors de superació són 
representatius del que succeeix en l’escenari real, i estudiar quines actuacions correctores poden 
oferir una millora significativa. 
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3.- MARC LEGAL I NORMATIU. 

La legislació aplicable en afers relatius al control i la gestió del soroll ambiental es 
desglossa en diferents lleis i reglaments, de caràcter estatal, autonòmic i local, que es presenten 
a continuació:  

- Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del 
soroll ambiental. Àmbit d’Aplicació: Comunitat Econòmica Europea. 

- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll. Àmbit d’aplicació: estat 
espanyol. 

- Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, en allò referent a l’avaluació i gestió 
del soroll ambiental. Àmbit d’aplicació: estat espanyol. 

- Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a zonificació acústica, 
objectius de qualitat i emissions acústiques. Àmbit d’Aplicació: estat 
espanyol.  

-  Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
Àmbit d’aplicació: Catalunya. 

- Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a 
l’elaboració de Mapes de Capacitat Acústica. Àmbit d’aplicació: Catalunya.  

- 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. Àmbit d’aplicació: Catalunya. 

- Ordenances Municipals específiques per al control i la gestió del soroll i les 
vibracions. Àmbit d’aplicació: termes municipals inclosos en l’àrea d’estudi.  

Les àrees d’afectació de les diferents infraestructures s’han obtingut dels 
corresponents estudis específics i mapes estratègics de soroll elaborats per les Administracions 
titulars. 

Per a l‘elaboració dels mapes de soroll actualitzats s’han emprat tècniques de 
modelització i simulació incloent els mètodes de càlcul definits a l’Annex 8 – Exigències 
relatives als mètodes de càlcul i mesurament per a la determinació dels índexs de soroll i els 
equips de mesurament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, tal i com s’indica al capítol de metodologia. 
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4.- METODOLOGIA. 

L’estudi específic dels potencials escenaris de conflicte es desenvoluparà seguint el 
següent esquema de treball:  

 

 

 

 

 

DIAGNOSI 
PSAMB

•Població

•Usos Sensibles

•Àrees de Conflicte

AVALUACIÓ 
INCIAL

•Plà d'Usos/POUM/Mapes de Capacitat

•Usos Sensibles

•Participació Ajuntaments

MODELITZACIÓ

•Cartografia BR/ICC

•Aforaments MFOM/Diputació BCN/Estudis de Mobilitat

•Aforaments ferroviaris

TREBALL DE 
CAMP

•Sonometries

•Aforaments

•Observacions in situ

AVALUACIÓ EN 
DETALL

•Població

•Usos Sensibles

•Àrees de Conflicte

MESURES 
CORRECTORES

•Tècniques

•Inversions

•Efectivitats

DOCUMENT

•Critesis de l'estudi i metodologia

•Cartografiat de resultats de modelització

•Conclusions
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4.1.- Diagnosi a partir dels Resultats del PSAMB. Avaluació Inicial. 

En el transcurs dels anteriors treballs d’integració de la cartografia acústica de l’Àrea 
Metropolitana (2013), s’identificaren una sèrie d’escenaris en els quals els resultats apuntaven a 
una possible existència de superacions importants de nivells sonors per sobre dels previstos o 
permesos, en el què s’anomenen zones de conflicte, deguda a la coexistència entre usos 
residencials i grans infraestructures i eixos viaris, de titularitat i/o gestió supramunicipal. Amb 
la finalitat d’aprofundir en l’estudi de l’abast d’aquests escenaris de conflicte, i determinar la 
possibilitat d’emprendre mesures correctores o programes de millora, des del PSAMB es van 
seleccionar un total de 17 punts/escenaris, on es va considerar prioritari fer un primer estudi 
d’aprofundiment. 

Els àmbits d’estudi, amb infraestructures de mobilitat que probablement tenen una 
incidència sobre zona urbana, són els següents: 

 

1. Zona Castelldefels: C-32, C-31 i C-245 

2. El Prat de Llobregat: Carretera B-250 

3. Nus Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern: B-23, N-340, B-20, C-245 

4. Sant Feliu de Llobregat: A-2, B-23 i via del tren 

5. Sant Vicenç dels Horts: A-2, B-23 i va del tren 

6. Molins de Rei: A-2, B-23, N-340 Nord, AP-2, C-1413a i via del tren 

7. Cervelló: N-340 Nord 

8. Pallejà: A-2, C-1413a, AP-2 

9. El Papiol: A-2, C-1413a, AP-2 

10. Sant Andreu de la Barca: A-2, AP-7 i via del tren 

11. Sant Cugat del Vallès: Barri de Mirasol, afectat per AP-7 

12. Badia del Vallès: zona adjacent a la C-58 

13. Zona de Ripollet i Cerdanyola: C-58 i via del tren 

14. Zona Nord de Montcada: C-33, C-17 i via del tren 

15. Badalona – Sant Adrià del Besòs: C-31 

16. Badalona: B-20 Nord 

17. Montgat: C-31 

 

La següent ortofotoimatge ubica els àmbits d’estudi sobre la imatge de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

S’observa que es concentren especialment al corredor d’infraestructures del Baix 
Llobregat, la circumval·lació de l’autopista AP-7, així com a nusos viaris de la zona d’accés des 
del Maresme o des del Garraf, a banda d’un cas proper al Prat de Llobregat, però associat a 
trànsit viari. 
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Imatge 3: Localització de les àrees d’estudi en detall. 

 

Per tal de determinar l’abast dels eventuals conflictes o àrees de superació dels llindars 
sonors previstos, es realitzarà una anàlisi preliminar dels usos sensibles ubicats a cadascuna de 
les zones d’estudi o les seves immediates proximitats. Aquest exercici permetrà conèixer amb 
més detall la tipologia d’usos afectats (habitatges, àrees educatives o culturals, centres sanitaris, 
etc.). Tanmateix, permetrà disposar d’un criteri més per a decidir quines zones han de ser 
objecte d’actuacions correctores o preventives, o quines zones poden situar-se en un segon 
terme de prioritat. 

4.2.- Modelització en detall de l’àmbit en estudi. 

Les característiques de l’espai estudiat i dels focus sonors que hi intervenen es 
reproduiran sobre un model de càlcul, que permetrà estudiar mitjançant càlculs predictius, els 
efectes de les diferents vies d’actuació que es proposin. 

Les modelitzacions es calcularan mitjançant les metodologies definides per a cadascun 
dels tipus de font sonora que poden intervenir en un estudi predictiu de soroll ambiental, segons 
els mètodes recollits a l’Annex 8 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica: 

- Caracterització i Modelització del soroll de trànsit rodat segons el mètode 
NMPB-Routes (1996/2008). 
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- Caracterització i Modelització del soroll de trànsit ferroviari, si s’escau, 
segons el mètode NMPB-Fer i model SRM-II. 

- Modelització de trànsit aeroportuari segons ECAC Doc.29. 

A diferència dels Plans d’Acció clàssics, la possibilitat de poder emetre una diagnosi 
del vector soroll en el seu conjunt permetrà també determinar l’origen de les diferents 
contribucions, per tal de conèixer també la jerarquia de responsabilitats a l’hora d’afrontar un 
hipotètic pla de mesures correctores. 

D’aquesta manera, s’identificaran els focus i s’agruparan per tipologies, diferenciant-
ne les característiques i els aspectes més rellevants que ajudin a interpretar la realitat sonora en 
la que participen. 

En referència a la cartografia emprada per a l’estudi, cal destacar l’ús d’una base 
cartogràfica amb un grau de detall inusual per aquest tipus de treballs. Així, si habitualment les 
bases cartogràfiques de referència parteixen de les sèries d’escala 1:5000 de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC), amb corbes de nivell de 5 metres de resolució, en aquest estudi 
s’ha regenerat la topografia a partir de les matrius de model digital de terreny elaborades per 
Barcelona Regional a partir de dades de l’ICC. Aquest format consisteix en reconstruir el 
terreny amb matrius de punts equiespaiats 2x2 metres en el pla X,Y, amb una resolució d’alçada 
de 1cm. Aquesta altíssima resolució permet reproduir amb molt més detall la forma i evolució 
del sòl,i conèixer el seu efecte sobre la propagació del so. 

Les següents imatges mostren la diferència en grau de detall entre una topografia 
reconstruïda a partir de corbes de nivell amb 5m de resolució, i el mateix terreny reconstruït a 
partir d’una matriu DTM de 2x2m de resolució: 

 

 
Imatge 4: Reconstrucció de topografia a partir de corbes de nivell de 5m de resolució V. 
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Imatge 5: Reconstrucció de topografia a partir de matriu DTM amb 2x2m de resolució H. 

 

Les estadístiques meteorològiques s’han inclòs en la modalitat que recomana la guia 
de bones pràctiques per a la confecció de mapes estratègics de soroll de la Unió Europea (Good 
Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise 
Exposure). En base a aquest text de mètodes recomanats per a la confecció de mapes acústics 
mitjançant eines de modelització, les circumstàncies meteorològiques es consideraran, en funció 
de la franja horària d’estudi, amb els següents condicionants: 

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari diürn és del 50%.   

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari de vespre és del 75%.   

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari nocturn és del 100%.   

D’aquesta manera, cal preveure que la modelització de les dades de caracterització 
nominals (representatives per a una anualitat) dels elements inclosos a l’escenari, oferirà uns 
resultats lleugerament sobre-estimats. Aquesta deriva es considera que incrementa les garanties 
de les polítiques de gestió i protecció de la població vers a les exposicions al soroll ambiental. 

Altres variables pròpies de la modelització contemplen una única reflexió en façanes 
(seguint les recomanacions de càlcul del mètode NMPB, atès que essencialment el soroll 
considerat a l’estudi prové del trànsit) , i consideren els paviments com a superfícies 
acústicament reflectants (llevat d’allà on explícitament es tingui constància de què el paviment 
sigui drenant, porós o sonoreductor), al contrari de les zones vegetades o agràries, on es 
considerarà que el sòl és predominantment fonoabsorbent. 

La modelització s’ha dut a terme sobre la plataforma CadnaA, desenvolupada per 
Datakustik GmbH. Aquest software permet integrar la totalitat de les dades necessàries per a la 
modelització d’escenaris urbans, industrials i entorns d’infraestructures (propagació acústica en 
ambient exterior), i reproduir les condicions de propagació sonora mitjançant els algorismes de 
càlcul oficialment recomanats a tal efecte. 
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El tractament de dades posteriors, tant pel que fa a l’edició de cartografia, l’anàlisi de 
resultats i els càlculs estadístics i comparatius, s’han desenvolupat sobre la plataforma MapInfo, 
desenvolupada per PitneyBowes Software Inc. Aquesta eina permet dur a terme el tractament 
gràfic i de dades en un entorn georeferenciat, assimilable per a la majoria de les plataformes de 
gestió d’informació geogràfica (GIS). 

4.3.- Treball de Camp i Sonometries de la Zona d’Estudi. 

La realitat sonora de l’espai estudiat es contrastarà mitjançant la realització de 
sonometries in situ, amb les que en primer lloc es copsarà la precisió dels valors reflectits als 
diferents tipus de mapes de sorolls. La pròpia campanya de treball de camp permetrà conèixer 
amb detall les condicions de l’entorn i les característiques de l’escenari que han de permetre 
explicar les línies de treball que s’encetaran. 

Les sonometries es duran a terme seguint el protocol definit a l’efecte als Annexos 
tècnics de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i en cas 
de discrepància, es resoldran seguint allò que disposa la Norma ISO:1996 sobre mesura i 
avaluació de nivells sonors ambientals, o bé aquell procediment que cada cas particular 
aconselli. 

En funció de les característiques de l’entorn i/o del soroll a caracteritzar, les 
sonometries es podran realitzar mitjançant mostres de curta durada, o bé mitjançant registres de 
llarga durada i monitoritzacions. 

Alhora, el treball de camp permetrà recopilar un important volum de dades que 
permetran complementar les cartografies (ubicació d’elements rellevants, edificacions noves, 
apantallaments recents, etc) o bé per explicar alguns resultats (aforaments parcials, distribució 
d’usos, etc). 

Per a la realització de les sonometries i les monitoritzacions, s’han utilitzat els 
següents equips: 

- Sonòmetre integrador/analitzador Bruel&Kjaer, Mod. 2250, nº de sèrie 2765002. 
- Sonòmetre integrador/analitzador CESVA, Mod. SC-310, nº de sèrie T224286. 
- Sonòmetre integrador/analitzador CESVA, Mod. SC-310, nº de sèrie T224583. 
- Calibrador de nivell sonor CESVA, Mod. CB-5, nº de sèrie  035126. 
- Calibrador de nivell sonor CESVA, Mod. CB-5, nº de sèrie  041298. 
- kit/micròfon d’ intempèrie CESVA, Mod. TK-1000, núm. de sèrie T224851. 
- kit/micròfon d’ intempèrie CESVA, Mod. TK-1000, núm. de sèrie T227636. 
- Estacions de monitorització sonora contínua en ambient exterior (IP65). 

L’instrumental es manté al corrent de les seves obligacions de verificació periòdica i 
Metrologia Legal, segons l’estipulat a l’Ordre Ministerial ITC/2845/2007, del Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme, pel qual es regula el control metrològic de l’estat dels 
instruments destinats a la mesura de so audible i dels calibradors acústics.  
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4.4.- Avaluació detallada. 

4.4.1.- Avaluació en termes d’edificis exposats. 

Els resultats de la modelització es contrastaran amb les observacions de camp, per 
garantir que els resultats de la modelització són representatius de l’escenari assajat. Alhora, es 
compararan els resultats obtinguts, un cop validats, amb els resultats copsats al PSAMB, per tal 
de confirmar o desestimar, si s’escau, l’existència i abast del conflicte acústic. 

Per tal de determinar l’abast d’una eventual zona de conflicte, els nivells sonors 
calculats es contrasten amb els valors permesos segons els Mapes de Capacitat Acústica, en 
aquells municipis en què aquest Mapa ha estat aprovat i sigui vigent. En casos en els quals no hi 
hagi Mapa de Capacitat Acústica o bé no estigui actualitzat, i atès que els conflictes s’estudien 
sobre usos receptors essencialment residencials, es tindrà en compte que els valors objectiu 
d’una zona de sensibilitat acústica A4 (predomini del sòl d’ús residencial) o d’una zona B1 
(coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents) 
són de 65 dBA en període diürn i vespre, i de 55 dBA en període nocturn, per a zones 
urbanitzades existents. 

Per a il·lustrar l’abast d’una determinada zona de superacions, s’empra la mateixa 
codificació que la utilitzada al PSAMB per a representacions sobre ortofotomapes o plataforma 
Google Earth: esferes de color vermell indiquen edificis on s’enregistren superacions de més de 
10dBA dels nivells d’immissió nocturna respecte els valors permesos per a usos residencials, i 
les esferes taronges identifiquen superacions d’entre 5 i 10 dBA. 

Convé tenir present que les esferes mostrades al PSAMB s’obtenien d’avaluar 
l’afectació d’un determinat edifici a partir dels plànols d’isòfones publicats per a cada 
infraestructura i que, per norma general, corresponen a càlculs de propagació expressats en 
malles de nivells sonors a 4 metres sobre el nivell del sòl. 

En el cas de la modelització detallada que s’ha dut a terme per a aquest treball, en 
canvi, l’avaluació determina la condició pitjor de cada agrupament de façanes (amb una 
resolució de parcel·la o illa d’edificis). Això, a efectes pràctics, vol dir que l’avaluador de 
façanes determina el major nivell d’immissió dels calculats a qualsevol dels trams de façana, i a 
qualsevol de les alçades/pisos.  

Recuperant d’aquest càlcul els nivells corresponents a una alçada de 4 metres, s’obté 
un indicador visual còmode i representatiu, resultat de simplificar l’enorme volum de dades que 
es genera amb el procediment d’avaluació acústica d’edificis, i fàcilment comparable amb les 
dades extretes de la primera fase del PSAMB. 

Les següents imatges il·lustren aquest procés d’extracció de dades a partir de 
l’avaluació d’edificis. 

La primera imatge correspon al resultat gràfic d’executar el procediment de càlcul 
d’immissions a façana d’un determinat bloc d’edificis, en aquest cas d’una alçada equivalent a 9 
pisos (PB+8). S’observa que el procediment de càlcul determina el nivell d’immissió a 
cadascuna de les plantes, i en trams equiespaiats per tal d’obtenir una matriu d’indicadors que 
sigui representativa:  
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Imatge 6: Resultat de l’avaluació d’edificis (immissions a façanes) en uns blocs de PB+8 plantes. 

L’indicador d’avaluació d’edifici “resumeix” els resultats dels indicadors de façana, i 
retorna tres paràmetres: 

- Les plantes de l’edifici en les quals es detecta superació respecte el llindar 
d’immissió per a usos residencials (a l’exemple, s’observen superacions des de la 
planta 1 fins a la 8). 

- El nivell d’immissió màxim enregistrat a qualsevol dels trams de façana i a 
qualsevol planta, en període diürn i nocturn. A l’exemple, l’avaluador indica que 
els nivells màxims són de 69 i 63dBA per als períodes diürn i nocturn, 
respectivament. 

        
Imatges 7 i 8: Indicadors d’avaluadors d’edifici a partir de les immissions en façana, període dia i nit. 

Finalment, per obtenir una representació que resulti fàcilment comparable amb els 
resultats dels treballs realitzats pels diferents ens titulars de les infraestructures, i recopilats al 
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PSAMB, de cadascun d’aquests avaluadors d’edifici s’extreuen les dades corresponents a una 
alçada de 4 metres, i es mostren sobre una base de Google Earth amb la mateixa codificació de 
colors que el PSAMB, en funció de la superació identificada. 

4.4.2.- Avaluació en termes de població exposada. 

Com a factor determinant en el procés d’avaluació de l’abast d’una determinada zona 
de conflicte acústic, i com a criteri objectiu que permet valorar l’efectivitat d’eventuals mesures 
correctores, el treball inclou també un anàlisi en termes de població exposada. 

En aquest sentit, el creuament de les àrees d’afectació (plànols d’isòfones) amb les 
bases de dades que combinen edificació, usos del sòl i cens/demografia permet obtenir de cada 
escenari estudiat, una correlació amb el nombre d’habitants afectats pels diferents ventalls de 
nivells sonors, valorar el volum de ciutadans que es veurien beneficiats per les diferents 
alternatives de millora, etc. 

En concret, l’estudi aprofundeix en l’anàlisi demogràfic d’exposicions al soroll des de 
quatre perspectives: 

- Quantificant, en números absoluts (nº d’habitants), la població exposada als 
diferents nivells sonors generats per les infraestructures i xarxes de mobilitat 
objecte d’anàlisi, tant en les circumstàncies actuals (models actualitzats), com 
sota les diferents propostes de línies d’actuació que s’analitzen per a millorar les 
zones de conflicte. 

- Analitzant, en termes relatius (% d’habitants respecte el cens total del municipi), 
la part proporcional de la població inclosa en l’àmbit d’estudi, sota els diferents 
escenaris avaluats: estat actual, i eventuals línies d’actuació. 

- Quantificant el volum de població, en nº d’habitants, que veuen incrementat el seu 
confort acústic com a conseqüència de les diferents propostes de millora 
avaluades.  

- Avaluant l’escenari de superacions, en termes absoluts (nº d’habitants), 
identificant el número d’habitants exposats a un nivell sonor nocturn (Ln) superior 
als 55dBA, en tant que aquest llindar és el nivell objectiu de qualitat acústica per 
usos residencials en horari nocturn, segons figura a l’Annex A de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de Protecció contra la Contaminació Acústica.    

L’anàlisi en termes de població exposada permetrà disposar també d’un barem 
objectiu que assigna a cada proposta de millora un paràmetre comparable. 

Cal tenir present, a l’hora de valorar les dades d’efectivitat i població exposada, que 
l’estudi inclou únicament les grans infraestructures i els principals eixos viaris que pertanyen (o 
afecten) cadascun dels àmbits analitzats. En canvi, l’anàlisi estadístic i demogràfic 
necessàriament inclou com a paràmetre la totalitat del cens dels termes municipals afectats. En 
conseqüència, cal ser curosos a l’hora de valorar les eventuals conclusions que es puguin 
extreure de l’anàlisi de dades: 

- Una mesura correctora implementada en els municipis A i B, i que aparentment 
suposen una millora per a un “X”% de la població, no serà comparable a no ser 
que es ponderi aquest percentatge respecte al nº total d’habitants del terme. En 
conclusió, per a la valoració comparativa d’unes determinades actuacions, és molt 
més recomanable comparar el volum total de ciutadans, si la comparació es 
realitza entre actuacions proposades a termes municipals diferents.  
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- En canvi, per a la comparació d’efectivitats de mesures correctores proposades en 
l’àmbit d’un mateix terme municipal, la comparació de població en termes de 
percentatges probablement ofereixi una perspectiva més àgil. 

- D’altra banda, el fet d’incloure un numero limitat de fonts sonores en els estudis, 
implica que les conclusions que se’n extreguin seran vàlides només pels nivells 
sonors associats a aquelles infraestructures. A efectes pràctics, si les taules 
d’avaluació d’un determinat escenari mostren els diferents grups de població 
afectats pels diferents nivells sonors, referits a la totalitat de la població, cal tenir 
present que les estadístiques es refereixen únicament a nivells sonors atribuïbles a 
les infraestructures incloses a l’estudi. En cap cas, aquestes taules-resum poden 
considerar-se extrapolables a la totalitat de la població, en tant que molt 
probablement existeixen altres escenaris sonors i ciutadans exposats a nivells 
sonors, d’altres fonts de soroll (altres infraestructures, trànsit local, etc) que no 
formen part de l’escenari estudiat a cada cas.  

4.5.- Mesures i accions preventives/correctores. 

S’enumeraran en aquest capítol un recull de les principals línies de treball que podrien 
estudiar-se amb la finalitat de minvar l’impacte acústic de les activitats i/o infraestructures que 
contribueixen de forma determinant a la superació dels llindars acústics.  

Tradicionalment, per reduir el nivell de so emès per una font de soroll en un receptor 
concret, es pot actuar: 

- Sobre la font. En termes estrictament acústics, és el mètode més efectiu, ja que 
evita la propagació i dispersió de les ones sonores tan bon punt son emeses per la 
font de soroll. L’àrea beneficiada és la pràctica totalitat de l’entorn del focus 
sonor. A la pràctica, això es tradueix en encapsulaments/tancaments (molt habitual 
en el tractament de focus industrials i màquines), millores en característiques 
pròpies del sistema emissor (com pot ser l’asfalt sonoreductor en xarxes viàries), 
etc.  

- Sobre el camí de propagació, les tècniques solen orientar-se a dificultar la 
propagació de les ones sonores, mitjançant obstacles que obliguin a les ones 
sonores a superar elements d’apantallament, difraccions, etc. L’exemple clàssic és 
la pantalla acústica que evita en part la propagació del so emès pel trànsit viari. 
L’àrea beneficiada en aquest cas és limitada a les zones per a les quals s’ha 
dissenyat la millora. Receptors situats fora d’aquesta àrea de millora no percebran 
cap canvi, o poden fins i tot veure’s perjudicats.   

- Sobre el propi receptor. En casos en què l’actuació sobre la font o el camí de 
propagació és inviable (cost, dimensions, etc), s’estudia la possibilitat d’actuar 
sobre l’ítem receptor per tal de protegir-lo, en la mida del possible, de les 
immissions exteriors. En el cas d’edificis i habitatges, per exemple, aquesta línia 
inclou la millora dels elements de façana (façana, finestres, etc), tractaments de 
coberta i altres línies d’actuació, destinades a millorar la qualitat acústica a 
l’interior dels edificis. 

Altres solucions no estrictament acústiques passarien per optar per una reordenació 
racional del territori impedint usos conflictius adjacents, reorganització de la mobilitat, control 
de la velocitat de vehicles mitjançant controls semafòrics, gestió adequada de les activitats, etc. 
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Pel que fa a minvar l’afectació acústica de grans eixos viaris, les actuacions poden 
incloure qualsevol de les tres línies de treball, per bé que predominen les intervencions en forma 
de pantalles acústiques. 

L’estratègia que s’ha demostrat més efectiva per conflictes de trànsit viari interior als 
entramats urbans és la implementació de sistemes de regulació i gestió del trànsit que, sense 
minvar la mobilitat i les necessitats de transports i desplaçaments, permeti donar-hi resposta 
aconseguint una progressiva disminució dels nivells sonors als usos més sensibles. 

Els programes de regulació i gestió del trànsit urbà contemplen des de reduccions de 
velocitat i pacificacions o peatonalitzacions de vials que no necessiten donar cabuda a un 
aforament elevat de vehicles, a regulacions horàries en el cas de centres urbans per permetre 
l’aprovisionament de mercaderies durant una franja horària determinada, etc. Altres mesures 
consisteixen en regulacions de vialitat forçant la utilització de vials alternatius de forma activa 
(restriccions) com passiva (deixant a lliure elecció dels conductors, per tal de que per tendència 
natural s’acabi utilitzant rutes amb menor recorregut o més ràpides, però dissenyades per tal de 
proporcionar menor impacte a la població). 

En vies d’elevada densitat també s’està demostrant una certa efectivitat en quant a l’ús 
de paviments sonoreductors i fonoabsorbents, encara que cal considerar el sobrecost 
d’implantació, les necessitats de manteniment, etc. 

En aquells casos en els que les estratègies de minoració dels nivells de contaminació 
acústica no assoleixen els objectius marcats, o bé hi resulten inviables, cal pensar en la protecció 
dels usos sensibles per tal de garantir, si no es pot en l’exterior, un confort mínim al seu interior. 
Aquestes mesures correctores consisteixen en incrementar el grau d’aïllament en façana dels 
receptors (habitatges, centres educatius, centres sanitaris i hospitalaris, etc.) vers el soroll 
exterior. En el cas d’edificacions existents, això implica normalment la millora o reforç dels 
tancaments exteriors (finestres i carpinteries), i en el cas dels edificis en fase de projectes, 
vetllar per tal que els nivells d’aïllament previstos siguin els més adients a garantir una correcta 
protecció vers els nivells sonors exteriors. 

En definitiva, es contemplaran de forma diferenciada les mesures correctores que 
impliquin actuacions sobre el/els emissor/s (pantalles acústiques, talussos, paviments 
sonoreductors, etc), de les accions que impliquen intervencions sobre els usos receptors 
(actuacions sobre aïllaments en façana, recomanacions en distribució d’usos, etc), i les accions 
que requereixen una visió de conjunt de l’escenari i actuant sobre un ventall més ampli 
d’elements (mesures organitzatives, urbanístiques, etc.) 

Les diferents actuacions correctores seran objecte d’un estudi detallat, que inclourà, 
entre altres aspectes: 

- Una descripció, amb un grau de detall d’estudi informatiu, de les característiques 
tècniques o constructives, si s’escau, de les mesures proposades. 

- Una estimació, mitjançant assaig sobre el model o bé mitjançant previsions 
degudament justificades, dels efectes favorables que tindran sobre l’escenari 
acústic estudiat. Aquestes estimacions es descriuran tant en termes acústics 
(atenuacions, reduccions de dBA’s d’immissió) com en termes d’afectació 
(disminució del número d’usos afectats, població beneficiària de les millores, etc). 

- Una estimació del cost econòmic associat a cada mesura, juntament amb un ràtio 
d’avaluació cost/benefici en termes de nivells sonors i població afectada. 

Cal recordar que els avaluadors d’edificis “clàssics” indiquen el nivell de soroll 
màxim identificat a qualsevol punt de la façana de l’edifici. En conseqüència, si un 
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apantallament protegeix efectivament les plantes inferiors d’un bloc de pisos, mentre que les 
plantes superiors queden fora de l’abast de l’apantallament, un avaluador d’edificis pràcticament 
no reflectirà cap mena de millora, per bé que aquesta millora efectivament hi sigui. 

Per evitar aquesta aparent “distorsió”, l’avaluació d’efectivitats de les eventuals 
mesures correctores s’ha dut a terme mitjançant l’avaluació d’edificis limitada a processar els 
nivells d’immissió a 4 metres d’alçada (equivalent a un primer pis). 

Per tal de disposar d’un esbós de criteri quantificable que permeti fer comparacions 
entre les diferents propostes de mesures correctores, es realitza una anàlisi estadística preliminar 
que, contemplant la totalitat dels edificis inclosos en l’àmbit d’estudi, en comptabilitza el grau 
de “benefici acústic” calculant el percentatge d’edificis que experimenten una millora lleu (entre 
0 i 2 dBA), mitjana (entre 2 i 5dBA) o clara (més de 5dBA de millora). 

A grans trets, els edificis inclosos a l’estudi són, aproximadament, els edificis inclosos 
en l’àrea d’aparent afectació extreta de les conclusions del PSAMB. Així, una mesura que 
ofereixi una efectivitat sobre el 15% dels edificis significa que s’han identificat millores en els 
nivells d’immissió en un 15% dels edificis inclosos en l’àrea d’estudi. Per tant, és un indicador 
molt orientatiu, en tant que una àrea d’estudi més àmplia o més estreta pot tenir una influència 
clara en la precisió d’aquest indicador estadístic.  

El capítol de mesures correctores es tancarà amb un resum de propostes analitzades, 
els avantatges i els inconvenients més destacats de cadascuna (cost, viabilitat, etc) amb les 
variables que poden ser essencials a l’hora de decidir quines accions es prioritzen respecte 
d’altres: 

- Solució més efectiva en termes estrictament acústics. 

- Solució més eficient en termes d’inversió vs edificacions beneficiades. 
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5.- DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA EN ESTUDI. 

Aquest document recull les tasques de recerca i anàlisi desenvolupades al voltant del 
cas nº1, que afecta al terme municipal de Castelldefels (Barcelona). 

5.1.- Descripció física de l’entorn. 

L’àrea estudiada pertany al terme municipal de Castelldefels. 

El municipi té una extensió de 12,5 km2, i una població de 63.007 habitants (dades de 
IDESCAT, 2013).   El terme municipal limita per l’est i el nord amb Gavà, i amb Sitges per 
l’oest. El sud del municipi està banyat pel Mar Mediterrani, i compta amb els inicis del Parc 
Natural del Garraf al nord i oest de la ciutat. 

Castelldefels no va tenir una estructura urbana fins ben entrat el segle XX. Fins a 
aquell moment va comptar amb un petit nucli al Poble Vell i les barraques dels pescadors de les 
Botigues estaven molt allunyades, situades prop de les actuals autovia (C-31) i avinguda dels 
Banys, i de les cases del Llopart, avui en dia barri de Vista Alegre. A més, hi havia  88 masies 
escampades per tot el terme. 

El desenvolupament econòmic a partir dels anys 50 del segle passat i la millora de les 
comunicacions (construcció de l'autovia al 1954, actualment C-31) va comportar la 
transformació del municipi com a lloc d’estiueig o de segona residència. Això va donar lloc a un 
increment molt important  de la població i va provocar el desenvolupament de nous barris a 
l’entorn de l’autovia i la creació d’un gran nombre d’urbanitzacions per tot el terme municipal.   

Actualment, a la trama urbana de Castelldefels es distingeixen tres grans àrees:  

- L’àrea més propera a la platja, entre aquesta i l’autovia (C-31), on predominen 
els habitatges unifamiliars i blocs de pisos, molts amb zona enjardinada. 

- L’àrea situada a l’entorn de la carretera C-245, on es situa la part més antiga 
del municipi, amb un desenvolupament urbanístic principalment cap a la zona 
de muntanya. Les construccions predominants són blocs de pisos, que es 
disposen en un tramat urbà força atapeït. 

- L’àrea desenvolupada al triangle que formen aquestes dues infraestructures i 
el Canal Olímpic, amb habitatges unifamiliars i cases adossades construïts els 
darrers anys. 

El municipi és travessat per 3 grans infraestructures viàries:,  l’autovia C-31, 
l’autopista C-32, i l’eix viari format per les carreteres C-246 i C-245.  

El municipi és travessat per la línia 2 de Rodalies de RENFE, que transcorre paral·lela 
a la C-246, i disposa de dues estacions: Castelldefels i Castelldefels Platja,. 

Al NE del municipi, i a l’entorn de la C-32, s’ha desenvolupat una zona industrial i 
una gran àrea comercial. 
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Imatge 9: Ortofoto de la zona en estudi. 

5.2.- Caracterització de fonts/focus de soroll. 

Els focus de soroll més destacats de l’àrea d’estudi es resumeixen a continuació. 

5.2.1.- Trànsit rodat. 

- Autopista C-32, de titularitat autonòmica (Generalitat de Catalunya), amb un 
traçat a la part oest de l’àrea d’estudi paral·lel a la línia de la costa, que a 
partir de la cruïlla amb la C-31 es desvia cap a l’interior. Suporta una IMD de 
43.700 vehicles en el primer tram, amb un 25% de vehicles pesants i de 
37.950 a la resta del seu recorregut pel terme municipal (dades de l’estudi de 
mobilitat de l’Ajuntament de Castelldefels). 

- Autovia C-31 (autovia de Castelldefels), de titularitat autonòmica (Generalitat 
de Catalunya), paral·lela a la línia de la costa i pràcticament adossada a la 
zona urbana d’aquesta part del municipi. Suporta una IMD de 23.000 vehicles, 
amb un 25% de pesants (dades de l’estudi de mobilitat de l’Ajuntament de 
Castelldefels). 

- Carretera C-245, de titularitat autonòmica (Generalitat de Catalunya). 
Travessa el municipi de nordest (límit amb el municipi de Gavà)  a sudest 
(rotonda de Ca n’Aymeric), on connecta amb la C-246. El seu traçat ha 
esdevingut en la principal avinguda urbana del municipi, on rep el nom d’av. 
Constitució. Suporta una IMD de 13.000 a 15.000 vehciles, depenent del 
tram, amb un 20% de pesants  (dades de l’estudi de mobilitat de l’Ajuntament 
de Castelldefels) 

- Carretera C-246, de titularitat autonòmica (Generalitat de Catalunya). És la 
continuació natural de la C-245 cap al sud. S’inicia a la rotonda de Ca 

C‐32 
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C‐245 
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n’Aymeric, i transcorre paral·lela a la C-32 fins a Les Botigues de Sitges. La 
major part del seu traçat ha esdevingut, a efectes pràctics, una via de 
comunicació local amb una considerable densitat de trànsit (IMD de 5.000 a 
11.000 vehicles, amb un 20% de pesants, depenent del tram, segons dades de 
l’estudi de mobilitat de l’Ajuntament de Castelldefels).  

Per tal de considerar l’afectació del trànsit rodat propi de l’entramat urbà, s’ha tingut 
accés a l’aranya de trànsit realitzada per l’Ajuntament de Castelldefels. Per tal de complementar 
la precisió de les modelitzacions a l’entorn de les zones de conflicte, s’han considerat rellevants 
les dades de trànsit dels següents vials interns de l’entramat urbà: 

- Av. Bellamar (IMD de 4.626 vehicles), que enllaça amb la C-246. 

- Av. de la Platja (IMD de 4.808 a 7.009 vehicles, depenent del tram), que 
enllaça la zona de platja amb la C-31. 

- Passatge Ferrocarril (IMD de 13.600 vehicles), que connecta la C-31 amb la 
C-245. 

- Av. Ciutat de Màlaga (IMD de prop de 7.000 vehicles), que connecta la C-31 
amb la C-32.  

- Av. de la Pineda (IMD de 5.000 a 8.000 vehicles, depenent del tram), que 
connecta la C-31 amb la C-245.  

- Av. del Canal Olímpic (IMD de 5.000  a 13.000 vehicles, depenent del tram), 
que connecta la C-31 amb la C-32 i la carretera C-245. És la ruta d’accés al 
Centre Comercial l’Ànec Blau. 

- El tram de l’av. Manuel Girona entre el c/General Palafox i l’av. de la 
Constitució (carretera C-245) (IMD de 11.000 a 13.000 vehicles, depenent del 
tram), que enllaça amb la C-245 i connecta amb l’av. del Canal Olímpic. 

5.2.2.- Trànsit Ferroviari. 

- Ferrocarril convencional: Línia de rodalies R2 i R2 Sud operada per RENFE, 
amb un traçat paral·lel a les carreteres C-245 i C-246, i amb dues estacions al 
municipi: Castelldefels i Castelldefels Platja. L’estació de Castelldefels és fi 
de trajecte per una part dels combois que provenen del nord (Barcelona i 
Granollers), mentre que  uns altres continuen cap al sud, passant per l’estació 
de Castelldefels Platja (encara que no tots s’hi aturen). En total, els dies 
laborables circulen per la línia 194 combois, dels quals 51 ho fan entre 
l’estació de Castelldefels i Barcelona o Granollers, i 143 travessen tot el 
municipi cap al sud. La circulació s’efectua a un promig de 80 km/h.  

5.3.- Realitat sonora de la zona en estudi. 

Des del punt de vista del soroll ambiental i densitat de circulació, Castelldefels es 
troba afectat per 3 infraestructures viàries importants, que el travessen d’un extrem a l’altre: 

La C-245, amb unes densitats diàries amitjanades de més de 14.000 vehicles i una 
velocitat mitjana propera als 50 km/h, que transcorre per la part més antiga del nucli urbà. La 
seva continuació en sentit sud, la C-246, amb  unes densitats diàries amitjanades de més de 
8.000 vehicles i la mateixa velocitat promig. La C-31, que transcorre paral·lela la línia de la 
costa i travessa la zona més propera a la platja, amb unes densitats diàries amitjanades de més 
de 23.000 vehicles, i una velocitat mitjana propera als 100km/h. Entre aquestes dues 
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infraestructures discorre la C-32, amb unes densitats diàries amitjanades de més de 45.000 
vehicles, i una velocitat mitjana propera als 100km/h. A la zona sud del municipi, la C-31 es 
fusiona amb la C-32 i aquesta transcorre paral·lela a la C-246.  

Tot i que la via del ferrocarril travessa també el municipi, amb un traçat paral·lel a la 
C-245 i a la C-246, atès el nombre i les característiques dels combois que hi circulen no 
representa una font remarcable de soroll. 

Quant a les activitats industrials, es troben situades al Polígon Industrial Camí Ral, a la 
part nord-est del municipi, a prop del límit amb Gavà. És una zona allunyada de les principals 
zones habitades, i a més, no s’hi ubiquen activitats d’indústria pesada.  

D’altra banda, es tracta d’una ciutat de 61.000 habitants que té una estructura urbana  
poc uniformitzada, i amb diverses urbanitzacions disperses, cosa que dóna lloc a força mobilitat 
interior. A més, a la mobilitat habitual de qualsevol municipi, en aquest cas s’hi afegeix la que 
genera l’accés a la zona de platja, tant des del seu interior com des de les infraestructures viàries 
que el travessen. 

5.4.- El PSAMB i el Sistema d’Integració cartogràfica de l’AMB.  

En el transcurs dels treballs d’integració de les cartografies acústiques existents amb 
afectació sobre el terme municipal de Castelldefels, en el marc dels treballs de confecció del 
PSAMB, es van incorporar els plecs de cartografia acústica següents: 

- Mapa Estratègic de Soroll de l’Autopista C-31 (DPTOP_GENCAT). 

- Mapa Estratègic de Soroll de l’Autopista C-32 (DPTOP_GENCAT) 

- Mapa Estratègic de Soroll de l’Autopista C-245 (DPTOP_GENCAT) 

- Mapa Estratègic de Soroll de l’Autopista C-246 (DPTOP_GENCAT) 

- Mapa Estratègic de Soroll de la xarxa ferroviària de rodalies, R2 (MFOM-
ADIF). 

El municipi de Castelldefels no disposava, però, de cartografia acústica (mapes de 
sorolls) ni de Mapa de Capacitat Acústica aprovat en data del treball. 

La integració de les diferents versions de cartografia ha posat de relleu una àrea 
d’afectació paral·lela al traçat de la C-31, la C-32 i l’eix C-245/C-246, fet que en sí no és 
estrany. No obstant, l’abast de les àrees d’afectació mostra una extensió que dóna lloc a dubtes 
sobre la seva precisió, en tant que les afectacions s’endinsen de forma important al casc urbà de 
Castelldefels. D’altra banda, a les zones on conflueixen diferents infraestructures (en aquest cas, 
la C-32 i la C-245, a la part oest de l’àrea estudiada) donen lloc a un escenari d’importants 
superacions, en tant que la integració de les cartografies existents inclou la superposició dels 
diferents mapes acústics. 

La següent imatge s’extreu del sistema integrat de cartografia acústica de l’AMB, en 
el qual, sobre una base cartogràfica, es mostren tant les àrees d’afectació de les diferents 
infraestructures (àrees i isòfones), com indicadors gràfics de superacions dels nivells sonors 
declarats, respecte a l’ús predominant del territori: 
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Imatge 10: Imatge del sistema integrat de cartografia acústica, PSAMB 2013. 

De forma general, a la imatge es presenten els indicadors de superació en forma 
d’esferes: 

- Esferes taronges indiquen receptors afectats amb superacions d’entre 5 i 10 
dBA per sobre dels valors llindars indicats respecte a l’ús predominant del sòl. 

- Esferes vermelles indiquen receptors afectats amb superació per sobre de 10 
dBA. 

Com es desprèn de l’observació de la imatge, hi ha una concentració important 
d’indicadors de superació a les zones afectades per l’empremta sonora de la C-31, C-32 i C-246, 
que a més s’intensifica en el tram oest de la zona d’estudi, on la C-32 i la C-246 transcorren 
paral·leles.  

Una de les finalitats d’aquest estudi específic és la realització de l’anàlisi acústica de 
la totalitat de les infraestructures, que permeti determinar si aquests indicadors de superació 
realment es corresponen amb la situació real, i en cas de que així sigui, quines infraestructures 
hi contribueixen de forma més destacada, i quines actuacions correctores podrien donar lloc a 
millores significatives.  
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6.- ANÀLISI/ESTUDI EN DETALL DE L’ÀREA EN ESTUDI.  

6.1.- Treball de camp. 

Per a disposar de dades actualitzades i un bon coneixement de l’àrea d’estudi, s’ha dut 
a terme un seguit de visites a la zona, per tal de copsar In Situ els aspectes més destacats i 
rellevants de l’àmbit del treball: detalls no reflectits a la cartografia, percepció sonora, etc.  

Complementàriament, s’han realitzat sonometries de curta durada en ubicacions 
especialment representatives, que serviran per a ampliar informació i contrastar els nivells 
sonors enregistrats In Situ amb els resultats extrets de les modelitzacions. 

Les mesures de curta durada enregistren el nivell de soroll en un punt determinat 
durant un temps d’integració predefinit a criteri tècnic (10 minuts en el cas d’aquest projecte), 
caracteritzant un determinat emissor/s en un moment puntual.  

En el cas concret de Castelldefels, s’han dut a terme 3 mesures de curta durada, per 
caracteritzar l’impacte acústic de cadascuna de les grans infraestructures que travessen el 
municipi: 

 Punt CD1: Avda. Constitució, 264. Trànsit a la C-245. 

 Punt CD2: Primera línia C-31. Trànsit a la C-31. 

 Punt CD3: Primera línia C-32. Trànsit a la C-32. 

A continuació es mostra la ubicació geogràfica dels punts de curta durada: 

 

 
Imatge 11: Imatge dels punts de mesura de curta durada 
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6.1.1.- Resultats obtinguts. 

A continuació es presenta en mode resum, els resultats de les mesures de curta durada 
(10 minuts)  tabulats.  

 

Punt 
Data&hora 
mesura 

LAeq  L10  L90 
Nº de 
Cotxes 

Nº de 
Motos 

Nº de 
Pesants 

Observacions 

CD1 
29/10/2014 

11:18 
70,5 dBA  74,5 dBA  5468 dBA  101  4  3  Soroll de C‐245. 

CD2 
29/10/2014 

12:15 
72,3 dBA  77,2 dBA  58,2 dBA  ‐  ‐  ‐  Soroll de C‐31. 

CD3 
29/10/2014 

13:00 
71,8 dBA  75,3 dBA  62,8 dBA  ‐  ‐  ‐  Soroll de C‐32 

Taula 1. Resultats de les mesures de curta durada 

Als annexos del present informe s’adjunten les fitxes de curta durada amb les dades 
completes. 

6.2.- Modelització acústica. 

6.2.1.- Dades d’entrada. 

Les dades introduïdes al model es resumeixen a continuació: 

- Topografia i orografia: model digital del terreny (DTM) tridimensional (x, y i z) 
en malla de 2x2 metres. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, I.C.C.. 

- Volumetria, edificació i urbanització: aixecament tridimensional (x, y i z). Font: 
Barcelona Regional. 

- Vialitat i carrerer: traçat bidimensional (x i y) corregit i adaptat al DTM existent. 
Fonts: Barcelona Regional i Institut Cartogràfic de Catalunya. 

- Xarxa ferroviària: traçat tridimensional (x, y i z). Font: Institut Cartogràfic de 
Catalunya. 

- Aforaments i estadístiques: 

o Vialitat local/urbana: Aranya de trànsit de Castelldefels (2012). Font: Pla 
de Mobilitat de l’AMB. 

o Vialitat interurbana: C-245 i C-246. Aranya de trànsit de Castelldefels 
(2012). Font: Pla de Mobilitat de l’AMB. 

o Xarxa viària d’alta capacitat: C-31, C-32. Aranya de trànsit de 
Castelldefels (2012). Font: Pla de Mobilitat de l’AMB. 

o Xarxa ferroviària: dades d’aforament i programació de circulacions 2014. 
Font: Renfe Operadora/Rodalies Barcelona. 

A la taula següent s’especifiquen les dades d’aforament més representatives de les 
diferents infraestructures contemplades al model. Val a dir, però, que la caracterització de 
cadascuna de les fonts de soroll respon a un volum de dades molt més extens i detallat; a la taula 
següent es mostren les més representatives. 
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Eix/Vial/Línia  Tipus  Categoria  IMD/Afor.  % pesants  Vnom 

C‐31  Autovia  Trànsit rodat  23.000  25%  100km/h 

C‐32  Autopista  Trànsit rodat  43.700  25%  120(100) km/h 

C‐‐245  Interurbana  Trànsit rodat  13.000  20%  50 km/h 

C‐‐246  Interurbana  Trànsit rodat  8.000  20%  50 km/h 

FFCC RENFE R2/R2 
Sud 

Rodalies  Ferroviari local  194  ‐‐  80<0>80 km/h 

Taula 2. Dades d’aforament. 

6.2.2.- Validació del model. 

En general, convé tenir present que els valors d’aforament introduïts al model, i, per 
tant, els resultats acústics que se’n deriven, són valors que tenen una representativitat anual, 
mentre que les mesures realitzades poden ser de curta durada (10 minuts) en un dia o moment 
concret. Aquest fet fa que pugui existir una desviació entre els valors obtinguts al model i els 
mesurats. No obstant, les desviacions que es puguin detectar, han de ser analitzades i 
contrastades, per tal de poder diferenciar entre resultats incorrectes de la modelització, o bé 
dispersions degudes a diferències entre les hipòtesis anuals calculades, i les circumstàncies reals 
durant les sonometries.  

D’altra banda, és important assenyalar que, generalment, els valors obtinguts al model 
tendeixen a ser lleugerament més elevats que els mesurats o reals, perquè les tècniques de 
modelització obliguen a contemplar les velocitats nominals de cada tram de vial (sent les 
velocitats sensiblement inferiors en el cas de vies de gran capacitat amb episodis recurrents de 
saturació), i d’altra banda les condicions meteorològiques considerades com a base de càlcul 
contemplen sempre una confluència, amb major o menor mesura, de condicions favorables a la 
propagació sonora. En cap cas, però, els mètodes de càlcul inclouen, de forma generalitzada, 
condicions meteorològiques que minvin la propagació del so en ambient exterior. 

A la taula següent s’adjunten les comparatives dels valors obtinguts en el model vers 
les mesures In Situ. Els valors que s’han pres com a base per a la calibració del model es 
mostren ombrejats. 

 

Punt  Mètode  Ldia (dBA)  Lvespre (dBA)  Lnit (dBA)  Lden (dBA)  Observacions 

CD1 

Model  71,5 dBA  69,3 dBA  62,0 dBA  72,0 dBA 
Soroll Av. Constitució       

(C‐245). 
Mesures  70,5 dBA  ‐  ‐  ‐ 

CD2 

Model  73,9 dBA  73,3 dBA  69,4 dBA  76,9 dBA 

Soroll C‐31 

Mesures  72,3 dBA  ‐  ‐  ‐ 

CD3 

Model  76,4 dBA  75,6 dBA  71,4 dBA  79,1 dBA 

Soroll C‐32 

Mesures  71,8 dBA  ‐  ‐  ‐ 

Taula 3. Valors del model en els punts de mesura del treball de camp. 
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Les diferències constatades en les mesures es poden argumentar per diferents motius: 

- En el cas de la mesura de curta durada nº1 (CD1) el valor mesurat és 1 dBA 
inferior al calculat pel model i en la mesura de curta durada nº2 (CD2) ho és 1,6 
dBA. Habitualment el valor calculat és superior al mesurat, fet que és coherent 
amb les variables de càlcul considerades al model de trànsit rodat. Una dispersió 
de fins a 3dBA es considera vàlida. 

- En el cas de la mesura de curta durada nº3 (CD3), els resultats de model, malgrat 
que una certa sobreestimació és correcta, no son del tot coherents amb les mesures 
de camp. Això es pot atribuir a què la mesura es va realitzar a una hora en què el 
trànsit és pressumiblement molt inferior a la IMD del període dia (convé recordar 
que la mesura es va fer a la una del migdia), que és la que té en compte el model. 

En conclusió, es considera que els resultats del model son vàlids per a servir com a 
base per a l’anàlisi d’eventuals mesures correctores i preventives. 

6.2.3.- Resultats obtinguts. 

En aquest capítol es duu a terme la presentació dels resultats obtinguts en l’actual fase 
del projecte, així com una comparativa de la zona en estudi en relació a les dades obtingudes del 
PSAMB, treball dut a terme el passat any 2013. 

Dita comparativa es centra en valorar els resultats dels models per isòfones i per les 
zones d’afectació detectades, tot corroborant o desestimant l’impacte acústic i identificant les 
fonts de soroll origen de l’afectació.  

6.2.3.1.- Mapes d’isòfones 

Els resultats de la modelització de l’àrea en estudi mostren l’afectació de les 
infraestructures viàries més importants al municipi de Castelldefels. En concret, les 
infraestructures viàries (C-31, C-32, C-245  i C-246) són els principals focus de soroll quant a 
afectació al municipi. La línia de RENFE/Rodalies de Catalunya que travessa el municipi té una 
afectació mínima en termes de nivells equivalents de soroll (LAeq), tal i com s’observa. 

A continuació es mostren les imatges dels mapes d’isòfones de la zona en estudi amb 
les dades actualitzades. 
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Imatge 12: Modelització acústica de la zona d’estudi a Castelldefels en període diürn. 

 

Imatge 13: Modelització acústica de la zona d’estudi a Castelldefels en període nocturn. 

Com es pot observar al mapa d’isòfones en el període diürn, hi ha una franja 
d’habitatges, els més propers a les infraestructures viàries C-31, C-32, C-245 i C-246, afectats 
per uns nivells de soroll entre 70 i 75 dBA. Els edificis situats en segona línia, i alguns de 
primera línia però que ja es troben a una certa distància de la infraestructura, queden afectats 
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amb nivells de soroll de l’ordre de 65 a 70 dBA també adjudicables a les infraestructures 
viàries, mentre que una tercera franja de valors oscil·len amb valors de 60 a 65 dBA.  

El mapa d’isòfones en període nocturn es comporta d’una manera similar al del 
període diürn, amb una diferència amitjanada de 5 dBA en els nivells de soroll. És a dir, la 
primera línia d’habitatges afectats es troba entre 65 i 70 dBA, una segona línia entre 60 i 65 
dBA i la tercera entre 55 i 60 dBA. Val a dir però, que en període nocturn les vies locals tenen 
un trànsit molt inferior i per tant, això queda reflectit a la petjada sonora de la imatge.  

6.2.3.2.- Comparativa de nivells entre el PSAMB i els valors actualitzats. 

A continuació es durà a terme una comparativa entre els resultats obtinguts de primer 
treball d’integració de cartografies acústiques, respecte a les dades actualitzades, en base a les 
prediccions dels mapes d’isòfones obtinguts per període dia i nit, entenent que es tracta de les 
franges horàries més importants. 

A nivell metodològic, les diferències en els resultats obtinguts entre els mapes sonors 
recopilats de les diferents administracions titulars i integrats pel PSAMB, i l’actual han de tenir 
en consideració tres aspectes essencials:  

 La versió actualitzada incorpora dades de trànsit (i, per tant, afectació sonora) del 
trànsit local, extret de l’aranya de trànsit de Castelldefels. En aquest cas, s’han 
considerat les dades de trànsit de les principals vies de distribució internes de la 
població. 

 D’altra banda, la versió actualitzada ha considerat la continuïtat de les vies de 
comunicació, independentment de les titularitats i els inicis/fins de trams de 
concessió. Aquest fet implica que s’ha vetllat per la coherència en la interpretació 
dels nodes de trànsit viari. 

 Per últim, cal tenir en consideració que les cartografies realitzades per les 
administracions titulars es varen dur a terme amb una perspectiva de treball 
orientat a caracteritzar grans longituds d’infraestructures i àrees molt extenses, i 
per tant amb un grau de detall necessàriament inferior. En els treballs actuals, en 
canvi, el fet de concentrar l’estudi en àrees molt més acotades permet l’ús d’una 
escala de treball molt més detallada. 

Les imatges següents permeten una còmode comparativa visual entre els mapes 
d’isòfones actuals amb els del PSAMB del 2013, obtinguts, cal recordar, de l’agrupament i 
suma energètica dels mapes d’isòfones declarats per cadascun dels ens titulars 
d’infraestructures.  
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Imatge 14: Mapa d’isòfones del PSAMB de la zona d’estudi a Castelldefels en període diürn. 

 

 
Imatge 15: Modelització acústica actualitzada de la zona d’estudi a Castelldefels en període diürn. 
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Imatge 16: Mapa d’isòfones del PSAMB de la zona d’estudi a Castelldefels en període nocturn. 

 
Imatge 17: Modelització acústica actualitzada de la zona d’estudi a Castelldefels en període nocturn. 

De forma visual, i com a conclusió més destacada, s’observa que les àrees d’afectació 
associades a la C-31, la C-32, la C-245 i la C-246, un cop recalculades amb les dades actuals, 
són clarament més estretes i properes a l’eix viari, que les àrees d’afectació declarades a títol 
individual pels titulars de les infraestructures, tal i com quedà recollit al PSAMB. En canvi, les 
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àrees de propagació dels nivells més baixos (a partir dels 50dBA en avall) s’estenen més que no 
pas el que es determinà als estudis originals. D’altra banda, s’observa que la modelització 
actualitzada assoleix un grau de detall molt més elevat: 

 
Imatge 18: Imatge ampliada de la integració de cartografies del PSAMB (2013). 

 
Imatge 19: Imatge ampliada de la modelització amb dades actualitzades.. 
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Amb gairebé tota seguretat, això es deu a què en les modelitzacions realitzades per al 
càlcul d’afectacions de les infraestructures, recopilades al PSAMB, no es va incloure l’efecte 
d’apantallament imputable als edificis. Com a resultat, les àrees d’afectació resultaven molt més 
àmplies quant a superfície del que realment són. En certa manera, però, aquest fet és lògic des 
del moment en què els treballs de cartografia acústica dels grans eixos viaris es realitzaren amb 
una escala de treball més adaptada a grans àrees de càlcul (1:25.000), mentre que una anàlisi en 
detall com la recollida en aquest estudi permet ajustar molt més les variables de contorn amb 
una precisió molt més elevada. 

6.3.- Avaluació acústica de la zona. 

El municipi de Castelldefels no disposa de Mapa de Capacitat Acústica aprovat o 
adaptat als criteris definits al 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, motiu pel qual de cara a l’avaluació sonora de la zona es considerarà, en 
base als criteris recollits a la normativa vigent, l’ús predominant del sòl. 

Havent estudiat aquest cas en concret, els usos sensibles afectats són essencialment en 
sòl d’ús residencial. D’altra banda, si bé en alguns dels casos hi ha adjacència amb alguna 
activitat, de cara a l’avaluació exterior aquesta circumstància és intrascendent, donat que els 
Objectius de Qualitat, segons es defineix a l’Annex A “Qualitat acústica del territori. Mapes de 
capacitat” de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, 
adaptada mitjançant el 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,  són idèntics per zona A4 (predomini del sòl d’ús residencial) i zona B1 (coexistència 
de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents).  

La comparació entre els resultats del PSAMB i l’actualització mostra diferències 
significatives:  

 
Imatge 20: Indicadors de zones de conflicte del PSAMB a l’àrea de Castelldefels. 
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Imatge 21: Resultat de l’avaluació d’edificis de l’àrea de Castelldefels. Període nit. 

Les principals observacions que se’n deriven son les següents: 

- L’àrea d’afectació del soroll de les infraestructures estudiades pateix una reducció 
molt significativa, amb tota probabilitat degut a què en les primeres versions de 
mapes estratègics de soroll, realitzats amb un grau de detall molt inferior, no es 
tingué en compte l’efecte d’apantallament de les primeres línies d’edificis. 

- El nombre d’avaluadors d’edificis amb superacions superiors a 10 dBA és molot 
menor en l’estudi actual. També és menor, per bé que amb una disminució menys 
destacada, el nombre dels que presenten superacions d’entre 5 i 10 dBA. 

- Les superacions que han identificat els avaluadors situats al Passatge del 
Ferrocarril, són  imputables al trànsit propi d’aquesta via urbana, i no pas al pas de 
ferrocarrils. Aquest fet és relativament habitual, en tant què l’impacte de 
ferrocarrils i, sobre tot, el grau d’afectació als habitatges de l’entorn, sol ser 
quantificable amb més encert en base a nivells màxims (al pas d’un tren) que no 
pas en termes de nivell equivalent sobre tot el període d’avaluació. 

En conclusió, l’actualització del model acústic, i el fet de detallar més les fonts de 
soroll que hi intervenen, posen de manifest una disminució important de l’àrea d’afectació 
associada a la C-31, la C-32, la C-245 i la C-246, minvant conseqüentment el nombre 
d’habitatges afectats.  

  

C‐32 

C‐31

C‐32 

C‐246

C‐245 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 1: Castelldefels. 

IT1310‐07_01 Rev. V01

04 de Desembre de 2014

Pàgina 35/ 65 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

7.- PROPOSTES DE MILLORA. 

En base als resultats abocats pel model, treball de camp i observacions dels tècnics 
durant el desenvolupament de la primera part d’aquest treball, la proposta de mesures per tal de 
minimitzar l’impacte acústic caldria centrar-la en 3 vessants: 

- Reduir l’impacte acústic de la C-31, la C-32, la C-245 i la C-246 sobre el 
municipi.   
El nivell d’emissió de les grans infraestructures depèn de les seves característiques 
intrínseques (tipus d’asfalt, traçat, número de carrils, velocitat, etc.) i la densitat de 
trànsit (número total de vehicles, % de vehicles pesants, etc.),  per bé que aquests 
aspectes són difícilment modificables. En aquest cas, doncs, partint de què és 
inviable actuar en disseny i configuració dels propis eixos viaris, les actuacions 
han d’orientar-se a mètodes d’apantallament i/o increments d’aïllament en els 
edificis afectats. 

- Incrementar els aïllaments en façana dels sectors en els quals les barreres 
acústiques no puguin oferir un resultat suficientment satisfactori o no sigui factible 
la seva instal·lació, mitjançant un programa d’ajuts a la col·locació de dobles 
finestres com a recurs més habitual en aquest tipus de situacions. 

7.1.- Alternatives assajades sobre el model. 

Les alternatives que previsiblement puguin tenir alguna incidència sobre les àrees 
d’afectació calculades mitjançant els models numèrics, s’han introduït com a paràmetres i 
condicions de contorn, per tal d’obtenir una primera aproximació de la utilitat i viabilitat 
d’aquestes actuacions correctores. 

Les actuacions analitzades mitjançant modelització han estat les següents: 

- Col·locació d’un apantallament acústic tradicional (vertical), paral·lel als dos 
laterals de la C-31, per evitar les immissions d’aquest eix d’alta capacitat sobre els 
habitatges situats a la seva vora. 

- Col·locació d’apantallament acústic tradicional (vertical), paral·lel als dos laterals 
de la C-32, als trams on no n’hi ha o instal·lar-ne de més alt als trams on ja n’hi 
ha, però on la reducció assolida és, aparentment, insuficient. 

Aquestes línies de treball s’han agrupat sota dues hipòtesi de càlcul lleugerament 
diferenciades. Així, l’Alternativa 1 contempla la construcció d’apantallaments lineals al llarg 
tant de la C-31 com la C-32, mentre que l’Alternativa 2 reprodueix aquestes mateixes 
propostes, però incrementant sensiblement l’alçada d’alguns trams d’apantallament previ, en 
vistes a què poden assolir-se millores un xic més destacades. 

Malgrat que acústicament en principi no és un aspecte massa rellevant (per bé que, en 
quan al control de les reflexions, els coeficients d’absorció sí que poden tenir una certa 
importància), a les zones on els habitatges estan molt propers a la via, o a les zones on un 
apantallament pugui tenir un impacte visual massa agressiu, es proposa que la pantalla s’executi 
amb materials transparents, a efectes estètics. De fet, aquest mateix condicionant és el que 
condueix a descartar, a priori, la construcció d’apantallaments més elevats o de major 
rendiment, ja que l’impacte visual i la disminució de visibilitat des dels habitatges, especialment 
els situats a la banda nord de la C-32, probablement aixequi una forta oposició veïnal a la 
col·locació d’apantallaments de més alçada. 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 1: Castelldefels. 

IT1310‐07_01 Rev. V01

04 de Desembre de 2014

Pàgina 36/ 65 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

 
Imatge 22: Exemple d’apantallament acústic lineal de formigó. Font: Climablock. 

 

 
Imatge 23: Exemple d’apantallament acústic lineal de vidre. Font: Axioma C.A. 
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7.2.- Resultats obtinguts. 

7.2.1.- Alternativa 01. Apantallaments laterals C-31 i C-32. 

Per a estudiar l’eventual utilitat de col·locar un apantallament acústic paral·lel a la C-
31, s’ha simulat la col·locació d’una pantalla acústica fonoabsorbent al llarg de tot el lateral 
mar, i als trams del lateral muntanya on existeixen habitatges propers a la via.  

La pantalla introduïda al model té una alçada efectiva de 2 m en tot el seu traçat, i 
presenta discontinuïtats en els punts d’enllaç amb els accessos des de les vies que hi connecten.  

En resum, els apantallaments corresponents al lateral muntanya tenen una longitud 
total d’aproximadament 1.500 metres lineals (discontinus per preservar l’accés a finques i vials 
propers), amb una superfície estimativa d’aproximadament 3.000m2. Els situats al lateral mar, 
tenen una longitud total aproximada de 2.400m lineals (discontinus en aquells trams on convé 
conservar un accés o sortida als vials de l’entorn) i una superfície estimativa de 4.800m2. 
Aquestes dimensions, però, queden subjectes a possibles canvis, especialment pel que fa als 
requeriments de visibilitat de les sortides i la reincorporació del trànsit a la C-31, que poden 
desplaçar sensiblement l’inici/final de pantalla en alguns trams. 

 

 
Imatge 24: Àrea d’acció dels apantallaments sobre la C-31. 

Per altra banda, per a estudiar l’eventual utilitat de col·locar un apantallament acústic 
paral·lel a la C-32, s’ha simulat la col·locació d’una pantalla acústica fonoabsorbent (en alguns 
casos, consistent en la instal·lació d’una pantalla més alta a la ja existent), en diversos trams 
dels dos laterals on hi ha habitatges propers a la via.  

En el cas de la C-32, l’alçada efectiva de la pantalla simulada és diferent segons el 
lateral i el tram considerats: 

Pel que fa als carrils situats a la banda de mar (sentit Gavà), s’instal·len diferents 
apantallaments segons les necessitats del tram: 

Apantallament discontinu
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- Instal·lació d’una pantalla de 2,5m d’alçada (0,5 m més alta de l’existent) al tram 
que va des des del pas elevat de l’Av. dels Eucaliptus fins a l’inici de la C-31, amb 
una longitud aproximada de 725 m i una superfície estimativa de 1.813 m2.  

- Instal·lació d’una pantalla de 2,5m d’alçada (0,5 m més alta de l’existent) a 4 
trams d’aproximadament 105, 300, 53 i 143m respectivament, entre l’inici de la 
C-31 i el límit amb Gavà, amb una longitud total de 602m i una superfície 
estimativa de 1.505 m2. 

Pel que fa als carrils situats a la banda de muntanya (sentit Sitges), s’instal·la una 
pantalla de 2m d’alçada des del límit amb Les Botigues de Sitges fins  al punt d’incorporació de 
la C-31, amb una longitud aproximada de 1.300 m i una superfície estimativa de 2.600 m2. 

 

 
Imatge 25: Àrea d’acció dels apantallaments sobre la C-32. 

Apantallament discontinu 
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Imatge 26: Ampliació del mapa d’isòfones de la solució de pantalla lineal en període diürn. 

 

 
Imatge 27: Ampliació del mapa d’isòfones de la solució de pantalla lineal en període nocturn. 

Es pot observar una reducció significativa dels nivells sonors que incideixen sobre la 
primera línia d’edificis. No obstant, l’àrea d’afectació no experimenta una reducció molt 
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acusada, ja que queda delimitada precisament per aquests primers edificis, que realitzen la 
funció d’apantallament i “protegeixen” els edificis situats al darrera. 

La següent taula mostra els nivells sonors calculats a alguns dels elements receptors 
puntuals distribuïts al llarg de l’àrea d’afectació (mostrant únicament aquells que queden sota 
l’àrea d’influència d’aquest eix viari), destacant en verd aquells que presenten una millora 
d’entre 2 i 5dBA i en blau aquells que presenten una millora superior als 5dBA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 4. Millores esperables a 4m d’alçada als edificis més beneficiats per l’apantallament lineal. 

En resum, es pot concloure que un apantallament acústic lineal paral·lel a la C-31 i a 
la C-32 aconsegueix millores en l’àrea d’afectació de l’eix viari, però molt més en termes 
d’intensitat sonora a primera línia, que no pas quant a la seva extensió (àrea d’afectació). 

7.2.2.- Alternativa 02. Apantallaments laterals C-31, i C-32 millorada. 

L’alternativa 2 pren com a punt de partida les variables introduïdes a l’alternativa 1, 
però proposa incrementar el rendiment dels apantallaments situats al voral nord (costat 
muntanya) per millorar el confort als habitatges situats entre la C-32 i el Massís del Garraf. 

Val a dir, però, que es tracta d’una alternativa amb un risc considerable de ser 
rebutjada pels ciutadans que hi viuen, ja que l’impacte visual serà probablement més percebut 
que no pas la millora acústica, i, de fet, un excés d’alçada d’aquest apantallament deixaria a les 
primeres línies d’habitatges sense les actuals vistes, per bé que llunyanes, sobre el Mediterrani. 

Des d’un punt de vista executiu, l’Alternativa 2 repeteix les configuracions introduïdes 
a l’Alternativa 1, llevat del lateral de la C-32 sentit Sitges (lateral muntanya), on es proposa la 
col·locació, enlloc de l’apantallament de 2 metres de l’Alternativa 1, d’una pantalla de 3m 
d’alçada des del límit amb Les Botigues de Sitges fins  al punt d’incorporació de la C-31, amb 
una longitud aproximada de 1.300 m i una superfície estimativa de 3.900m2. 

Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

59  4,1  3,9  3,8  3,9 

63  10,5  11  11,8  11,3 

105  6,3  6,3  6,4  6,3 

126  5,2  5,4  5,5  5,3 

154  6,8  6,5  6,5  6,5 

157  5,6  5,4  5,4  5,4 

160  7,1  6,7  6,5  6,6 

252  3,7  3,7  3,7  3,7 

269  9,8  10,7  11,7  11,1 

430  4,9  4,9  5  4,9 

461  7,4  7,2  7,2  7,3 

493  4,5  4,8  5  4,8 

Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

555  3,1  2,7  2,5  2,6 

691  2,6  2,5  2,4  2,4 

706  12,2  11,4  10,9  11,4 
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Aquestes dimensions, però, queden subjectes a possibles canvis, especialment pel que 
fa als requeriments de visibilitat de les sortides i la reincorporació del trànsit a la C-32, que 
poden desplaçar sensiblement l’inici/final de pantalla en alguns trams. 

 

 
Imatge 28: Ampliació del mapa d’isòfones de la solució de pantalla lineal millorada, en període diürn. 

 
Imatge 29: Ampliació del mapa d’isòfones de la solució de pantalla lineal millorada, en període nocturn. 
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Es pot observar, respecte a l’alternativa 1, una lleugera millora dels nivells d’immissió 
assolits a les primeres línies d’habitatges ubicades al llarg del vial paral·lel a la C-32 per la 
banda de muntanya. 

La següent taula mostra els nivells sonors calculats a alguns dels elements receptors 
puntuals distribuïts al llarg de l’àrea d’afectació (mostrant únicament aquells que queden sota 
l’àrea d’influència d’aquest eix viari), destacant en verd aquells que presenten una millora 
d’entre 2 i 5dBA i en blau aquells que presenten una millora superior als 5dBA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taula 5. Millores esperables a 4m d’alçada als habitatges més beneficiats per l’apantallament lineal. 

En resum, les dades obtingudes de la simulació de línies d’actuació mostren que es 
poden assolir increments més destacats modificant el dimensionament de la pantalla, i de fet la 
millora més directa s’assoleix mitjançant increments d’alçada i/o longitud. En el cas de la C-31, 
a l’exercici de simulació s’ha implementat un apantallament bàsic amb una alçada de 2metres 
sobre cota de vial, atès que la distància entre aquest i la primera línia d’habitatges és molt petita: 
l’increment de l’alçada de la pantalla implica una òbvia millora en termes acústics, però per 
contra implica una important disminució de la visibilitat des dels habitatges.  

Pel que fa a les longituds, s’han acotat entre les entrades i sortides de la C-31 i la C-
32, ja que és un limitant habitual en apantallaments de grans eixos viaris per a preservar la 
visibilitat, especialment a les incorporacions. No obstant, els apantallaments poden perllongar-
se més enllà mitjançant trams d’apantallament solapat. 

Caldrà avaluar en detall el punt d’equilibri entre les inversions i l’impacte que seran 
assumibles respecte a la millora objectiva total que experimentarien els ciutadans, ja que 
malgrat s’aconsegueixi un apantallament de gran eficàcia, la necessitat de preservar les entrades 
i sortides, i especialment la coexistència amb altres traçats viaris (C-246 especialment) 
difícilment aïllables del trànsit local, impliquen que la millora final quedi molt delimitada. 

Nº finca  Var. Ld, dBA Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

20  3,2  3,4  3,6  3,4 

24  5,1  5,1  5,2  5,1 

63  10,5  11  11,8  11,3 

105  6,5  6,5  6,6  6,5 

126  5,2  5,4  5,5  5,3 

160  7,2  6,8  6,5  6,7 

165  5,6  6,1  6,5  6,1 

281  4,9  4,8  4,8  4,8 

297  2,3  2,4  2,2  2,3 

466  5,5  5,4  5,2  5,4 

706  12,2  11,4  10,9  11,4 

743  5,3  5,4  5,5  5,4 

747  3,6  3,8  4  3,9 

822  5,9  6  5,9  5,9 

910  3,9  3,8  3,7  3,8 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 1: Castelldefels. 

IT1310‐07_01 Rev. V01

04 de Desembre de 2014

Pàgina 43/ 65 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

7.3.- Valoració en termes d’Edificis Exposats. 

Pel que fa a les solucions basades en apantallament acústics, la població potencialment 
beneficiada per actuacions en aquesta línia es situa especialment a la primera línia d’edificis de 
Castelldefels, i en menor mesura els habitatges situats en una segona fila. Els principals 
inconvenients lligats a aquesta línia d’actuació es divideixen en: 

- El traçat paral·lel d’un eix interurbà d’elevat trànsit (C-246), que té un impacte 
acústic prou important i esdevé predominant a mesura que s’atenuïn els nivells 
procedents de la C-32.  

- Les dimensions i la intensitat sonora de la C-31 i la C-32 a priori exigiria 
intervenir amb apantallament acústics de grans dimensions (alçada i llargada). 
Aquest aspecte però requereix una inversió molt important, i tindria un impacte 
visual destacable en el cas de la vessant de muntanya de la C-32. 

- En definitiva, les millores esperables en trams de màxima efectivitat quedarien en 
disminucions estimatives de al voltant dels 5dBA, puntualment majors. En trams 
on les disminucions estimatives són menors, podrien accentuar-se amb increments 
de l’alçada de l’apantallament. 

- En termes d’avaluació d’edificis, però, convé recordar que els apantallaments són 
més efectius a cotes baixes que a les plantes més elevades. Això vol dir que els 
pisos més elevats pràcticament no percebrien cap millora en molts casos, a no ser 
que les dimensions de la pantalla (alçada) fossin d’un ordre de magnitud 
difícilment assumible en termes econòmics i visuals. En el cas de la C-31, on un 
nombre important d’edificis són d’alçades relativament baixes, aquest efecte pot 
no ser un problema. 

Per tal de comparar les dues alternatives proposades en aquest estudi, la següent taula 
mostra l’estadística de millora acústica experimentada per les edificacions incloses a l’àmbit 
d’estudi: 

Resum Estadístic 

Millora  Alt01  Alt02 

<0dBA  50%  38% 

0‐2 dBA  27%  31% 

2‐5 dBA  20%  28% 

>5 dBA  3%  4% 

Taula 6. Percentatge d’edificis receptors que percebran millora. 

7.4.- Valoració en termes de Població Exposada. 

L’avaluació de les immisions imputables a les infraestructures incloses a l’estudi, i les 
diferents propostes de millora, en termes de població exposada s’exposa en aquest sub-capítol. 

En valors absoluts de població, la següent taula, partint del volum de població 
afectada pels nivells d’immissió en la situació actual, indica quants ciutadans quedarien inclosos 
en aquests rangs de valors si s’executessin les alternatives proposades com a línia de millora. 
Per a major claredat, la columna Variació indica el diferencial de volum de població de cada 
nivell sonor, sota cadascuna de les alternatives. 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 1: Castelldefels. 

IT1310‐07_01 Rev. V01

04 de Desembre de 2014

Pàgina 44/ 65 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

Com a població inclosa en l’àmbit de l’estudi, es considera a la població de l’entorn de 
les infraestructures modelitzades, i exposades a un nivell d’immissió atribuïble a aquestes 
infraestructures, igual o superior a 30dBA en període nocturn. 

 

Estadístiques de Població Exposada. Valors Absoluts. 

dBA 
Estat Actual Alternativa 1 Alternativa 2 
nº habitants nº habitants variació nº habitants variació 

30-45 3.062 3.064 2 3.124 62 
45-50 2.480 2.682 202 2.712 232 
50-55 3.409 3.529 120 3.590 181 
55-60 6.707 6.560 -147 6.540 -167 
60-65 5.723 6.204 481 6.326 603 
65-70 677 814 137 588 -89 
>70 1.456 663 -793 635 -821 

Total: 23.514 

Taula 7. Població exposada. Valors absoluts i variacions segons alternatives. 

Les mateixes dades, expressades en termes relatius (%) respecte a la població total del 
terme municipal afectada per les immissions procedents d’aquestes infraestructures, es mostren 
a la següent taula: 

 

Estadístiques de Població Exposada. Valors Estadístics. 

dBA 
Estat Actual Alternativa 1 Alternativa 2 
nº habitants nº habitants variació nº habitants variació 

30-45 13,0% 13,0% 0,0% 13,3% 0,3% 
45-50 10,5% 11,4% 0,9% 11,5% 1,0% 
50-55 14,5% 15,0% 0,5% 15,3% 0,8% 
55-60 28,5% 27,9% -0,6% 27,8% -0,7% 
60-65 24,3% 26,4% 2,0% 26,9% 2,6% 
65-70 2,9% 3,5% 0,6% 2,5% -0,4% 
>70 6,2% 2,8% -3,4% 2,7% -3,5% 

Total: 100,0% 

Taula 8. Població exposada. Valors relatius i variacions segons alternatives. 

Atès que els escenaris assajats únicament contemplen reduccions de nivells sonors, no 
poden donar-se casos en què es detectin “empitjoraments”. En conseqüència, en aquelles 
caselles on s’observi un valor positiu (que implica un augment de població en aquella 
categoria), s’ha d’entendre que aquest augment es deu a ciutadans que “provenen” d’escenaris 
d’exposició prèviament més desfavorables. 

La següent gràfica permet comparar la població exposada als nivells d’immissió 
originats per les infraestructures incloses a l’estudi, agrupades seguint la mateixa  filosofia que 
les taules anteriors. Aquesta visualització permet observar el desplaçament de ciutadans de 
categories més altes d’immissió cap a categories pròpies de nivells de confort acústic més 
interessants. Val a dir que a la representació gràfica s’exclou la població amb nivells d’immissió 
menors a 45dBA en horari nocturn, ja que es considera que aquesta població, a la vista 
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d’aquests nivells d’immissió tan baixos, ja queden fora de l’àmbit d’afectació de les 
infraestructures contemplades a l’estudi. 

 

  

Imatge 30: Gràfic comparatiu d’alternatives. Població exposada segons nivells d’immissió..  

 

En quant al número d’habitants que, pels efectes de les infraestructures contemplades 
a l’estudi, es troben exposats a un nivell d’immissió nocturn, Ln, superior als 55dBA i que, per 
tant, caldria considerar que es troben en una situació d’incompliment dels objectius de qualitat 
per a usos residencials, l’estat actual i les diferents alternatives ofereixen les següents 
avaluacions: 

 

Resum de Dades de Població Exposada. Objectius de Qualitat. 

dBA 
Estat Actual Alternativa 1 Alternativa 2 
nº habitants nº habitants nº habitants 

Ln<55dBA 8.951 9.275 9.426 
Ln>55dBA 14.563 14.241 14.089 

Taula 9. Població exposada. Avaluació d’Objectius de Qualitat. 

En quant a l’anàlisi comparatiu de les diferents mesures correctores analitzades, la 
següent taula mostra el número d’habitants que percebrien algun grau de millora com a 
conseqüència de la posada en pràctica de les mesures correctores proposades: 

 

Població que Percebria Millora. 

Alternativa 1 Alternativa 2 
Núm. Beneficiaris Núm. Beneficiaris 

942 1.078 

Taula 10. Població exposada. Beneficiaris de les diferents línies d’actuació. 
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S’observa que l’incerment d’alçada de l’apantallament del voral de muntanya a la C-
32 augmenta força el nombre de ciutadans que resultarien beneficiats per la implementació 
d’aquesta línia de treball. No obstant, atès que els habitatges beneficiats per aquest increment 
d’alçada no es troben a primera línia d’afectació (a peu de la C-32), sino que entre els habitatges 
i l’autopista hi ha vials urbans, els nivells d’immissió no es situen entre els més elevats de 
l’estudi. És per aquest motiu que l’efecte de l’increment d’alçada es constata en una disminució 
del gruix d’habitants exposats a nivells alts (de 65 a 70dBA) però no extrems (superiors als 
70dBA). 

7.5.- Valoració Econòmica dels resultats. 

En termes econòmics, les inversions estimatives associades a cascuna de les propostes 
de millora incloses en aquest estudi es detallen de forma aproximada. (Font: Base de Dades 
BEDEC per a obres d’edificació i enginyeria civil. Versió Gener 2014). 

7.5.1.- Alternativa 01:  

- Apantallaments acústics lineals a la C-31: Construcció de diferents trams de pantalla 
acústica lineal, paral·lels al traçat de la C-31, amb un total de superfície estimativa de  
7.800m2. Cost de subministrament, muntatge, instal·lació, inclosos elements auxiliars, 
elements de subjecció, etc. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats de formigó. Preu unitari: 120€/m2. Preu total: 
936.000,00 €. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats d’acer i llana mineral. Preu unitari: 125€/m2. 
Preu total: 975.000,00€. 

- Material bàsic: vidre temperat/laminat. Preu unitari: 217€/m2. Preu total: 
1.692.600,00€. 

- Apantallaments acústics lineals a la C-32: Construcció de diferents trams de pantalla 
acústica lineal, paral·lels al traçat de la C-31, amb un total de superfície estimativa de  
5.918m2. Cost de subministrament, muntatge, instal·lació, inclosos elements auxiliars, 
elements de subjecció, etc. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats de formigó. Preu unitari: 120€/m2. Preu total: 
710.160,00€. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats d’acer i llana mineral. Preu unitari: 125€/m2. 
Preu total: 739.750,00€. 

- Material bàsic: vidre temperat/laminat. Preu unitari: 217€/m2. Preu total: 
1.284.206,00€. 

7.5.2.- Alternativa 02:  

- La diferència entre l’alternativa 1 i 2 radica en l’increment d’alçada de l’apantallament de la 
C-32 situat a la banda de muntanya, entre l’entroncament de la C-31 i les Botigues de 
Sitges. Aquesta actuació suposa un increment de 1.300m2 d’apantallament respecte a 
l’aternativa anterior. En termes d’inversió, aquests 1300m2 d’apantallament es tradueixen en 
un increment de cost, depenent del material escollit, de 156.000€, 162.500€ o 282.100€, 
segons si s’opta per mòduls de formigó, d’acer i llana mineral, o vidre, respectivament. 
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7.6.- Valoració Global dels resultats. 

Segons el resultat de l’estudi dut a terme al terme municipal de Castelldefels, en 
relació a l’impacte acústic de les infraestructures viàries i ferroviàries que afecten als usos 
residencials, es desprèn que l’alternativa més eficaç per aconseguir una disminució significativa 
dels nivells d’immissió als habitatges més propers a la C-31 i C-32 és continuar desenvolupant 
el programa d’apantallaments acústics, que actualment es troben repartits per diferents trams 
dels vials. 

En el cas de la C-32, autopista que comunica els nuclis del Baix Llobregat 
(Viladecans, Gavà i Castelldefels) per l’interior, i que enllaça la ronda de Dalt de Barcelona 
amb l’Autopista Pau Casals - Túnels del Garraf, en l’actualitat existeixen diversos trams 
apantallats (un tram amb pantalles fonoabsorbents a l’alçada de Castelldefels, per la banda de 
muntanya, i un tram de plafons de formigó a la banda de mar, entre les boques dels túnels i 
l’enllaç amb la C-31). 

La proposta de millora aparentment més eficient és incrementar els trams de la C-32 
equipats amb pantalles acústiques, per tal de donar protecció a zones que probablement no 
estaven urbanitzades en el moment de col·locar la primera sèrie d’apantallaments. D’altra 
banda, resultarà recomanable incrementar l’alçada dels apantallaments existents en alguns trams 
(especialment, els murs de formigó situats a la banda de mar, entre les boques dels túnels i la 
desviació de la C-31), que actualment ofereixen una primera reducció, però aparentment és 
millorable. Per últim, es proposa també la col·locació de pantalles acústiques al voral situat a la 
banda de muntanya, entre aquests dos mateixos extrems. No obstant, en aquest tram específic 
convindrà fer un anàlisi en detall per equilibrar els beneficis acústics assolibles, respecte 
l’impacte visual i l’eventual pèrdua de visibilitat per als habitatges més baixos d’aquests sectors 
(Urbanitzacions El Poal i Bellamar). 

En quant a la carretera C-31, popularment coneguda com autovia de Castelldefels, en 
l’actualitat no disposa de cap tram equipat amb pantalles acústiques. Les edificacions 
residencials es troben relativament dispersades al seu entorn, havent-hi algunes pràcticament a 
peu de vial, i d’altres separades per zones boscoses i ajardinades, de manera que al llarg del seu 
traçat es succeeixen un gran nombre de casos i circumstàncies diferents. 

En aquest cas, l’actuació mitjançant apantallaments acústics també s’apunta com a 
mètode més eficient i amb més probabilitat d’èxit i acceptació, quedant en un segon terme 
d’efectivitat d’altres línies com la reducció de velocitat, l’aplicació de paviments 
fonoabsorbents, etc. 

La següent taula exposa el resum de les principals característiques de les diferents 
alternatives estudiades, tant en termes de població afectada, com en termes d’inversió 
econòmica. S’hi mostren les següents variables: 

- Número de ciutadans que, pels efectes de les infraestructures incloses a l’estudi, es 
troba sotmesa a un nivell d’immissió nocturn, Ln, superior als 55dBA. Aquesta 
dada es mostra tant per l’a situació actual , com sota el supòsit de cadascuna de les 
alternatives de millora estudiades. 

- Número de ciutadans que, mitjançant cadascuna de les línies d’actuació, 
percebrien una millora en els nivells d’immissió nocturns. 

- Número de ciutadans que, respecte l’estat actual, experimentarien una millora 
d’immissió tal que passarien a rebre un nivell d’immissió nocturna inferior als 
55dBA. 
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- Inversió estimativa associada a cadascuna de les alternatives, considerant la 
implementació bàsica. 

- Ràtio d’inversió per ciutadà beneficiat, per a cadascuna de les alternatives incloses 
a l’estudi. 

 

Ràtios Econòmics 

dBA 
Estat Actual

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

nº habitants nº habitants nº habitants 
Ln>55dBA 14.563 14.241 14.089 

Beneficiaris globals 942 1.078 

Variació a Ln<55dBA 322 474 

Inversió Estimativa 2.082.600 € 2.291.400 € 

Ràtio €/Beneficiari 2.211 2.126 

Taula 11. Taula resum. Comparativa general entre alternatives. 

Atès que el territori afectat per ambdues infraestructures es caracteritza per una 
densitat de població relativament baixa (urbanitzacions, creixements urbanístics on abunden les 
edificacions de poca alçada, etc), el nombre de persones beneficiades difícilment assoleix unes 
cotes molt destacades. Per contra, aquest mateix plec de propostes de millora, desenvolupades 
en un entorn densament poblat, assoliria uns ràtios d’eficiència molt més favorables. 

Malgrat tot, de les dues alternatives estudiades, s’observa que la primera de totes, 
malgrat ser lleugerament més econòmica, i oferir uns resultats més discrets, assoleix un ràtio de 
2.211€/beneficiari. Per contra, la opció millorada, que implica un increment del pressupost 
d’aproximadament un 10%, proporciona gairebé un 15% més de població beneficiada, mentre 
que el número de ciutadans que es situarien sota el llindar dels 55dBA nocturns s’incrementa en 
més d’un 45%. A conseqüència d’això, el ràtio d’inversió per beneficiari és un 4% més 
favorable en l’alternativa 2 que l’alternativa 1. 

Analitzat de forma aïllada, doncs, resulta clar que, considerant únicament aspectes 
acústics i econòmics, resulta més interessant l’alternativa 2 que l’alternativa 1, malgrat que entre 
ambdues opcions hi ha un 10% de diferència d’inversió estimativa, sent la alternativa 2 la més 
cara. 
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Annex I FITXES DE  MESURA DE CURTA DURADA 
 
 



Punt 1
Avinguda Constitució, 264

Dia 29/10/2014

Hora d’Inici 11:18h

Durada 10 min

Leq 70,5 dBAdB(A)
L10 74,5 dBAdB(A)
L90 54,6 dBAdB(A)

Cotxes 
(vehicles/10min) 101

Motos
(vehicles/10min) 4

Pesats
(vehicles/10min) 3

Observacions Trànsit intern + C-32

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): 5
Amplada de la via (m): 5
Amplada de la vorera (m): 12
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: 2
Sentits de circulació: 2

Punt 2
C-31

Dia 29/10/2014

Hora d’Inici 12:15h

Durada 10 min

Leq 72,3 dBAdB(A)
L10 77,2 dBAdB(A)
L90 58,2 dBAdB(A)

Cotxes 
(vehicles/10min) -

Motos
(vehicles/10min) -

Pesats
(vehicles/10min) -

Observacions C-31

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): 5
Amplada de la via (m): 12
Amplada de la vorera (m): 5
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: 4
Sentits de circulació: 2



Punt 3
Avinguda Constitució, 406

Dia 29/10/2014

Hora d’Inici 13:00h

Durada 10 min

Leq dB(A) 71,8 dBA
L10 dB(A) 75,3 dBA

L90 dB(A) 62,8 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) 65

Motos
(vehicles/10min) 3

Pesats
(vehicles/10min) 2

Observacions 1ª línia C-32 + Trànsit Av. Constitució

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -
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Annex II PLÀNOLS DE CARTOGRAFIA ACÚSTICA 
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Annex III BUTLLETINS DE VERIFICACIÓ PERIÒDICA 

DELS INSTRUMENTS 
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1.- INTRODUCCIÓ. 

L’any 2013, l’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar el Pla de Sostenibilitat 
Ambiental (PSAMB) com a full de ruta de les línies estratègiques d'actuació, així com les 
mesures i accions concretes a desenvolupar per a la sostenibilitat ambiental en el territori 
metropolità. 

Aquest Pla va plantejar la sostenibilitat a diferents escales: el conjunt del territori 
metropolità, la pròpia Institució de l’AMB i els 36 municipis que en formen part. I cadascuna de 
les tres escales es va estructurar en 6 eixos temàtics, essent l’educació per a la sostenibilitat un 
eix de caràcter transversal. 

 

     
Imatge 1:: Estructura i eixos del PSAMB (AMB, 2013) 

 

Dins de l’eix 5 de Salut ambiental, es va realitzar un innovador treball per saber la 
qualitat acústica global del territori metropolità, on es va recopilar i analitzar tota la informació 
existent, tant a nivell municipal com de les infraestructures viàries, ferroviàries i aeroportuàries 
més rellevants. La diferent procedència de la informació va fer necessari un tractament previ 
d’homogeneïtzació d’aquesta i alhora un nou càlcul de les fonts que es solapaven en un mateix 
àmbit, per així tenir una imatge del soroll total final. 

Aquest treball va permetre tenir la primera imatge acústica global de l’àrea 
metropolitana. Això va permetre per un cantó identificar les zones on probablement hi ha algun 
conflicte acústic i per l’altre cantó identificar les zones amb major qualitat acústica que 
s’haurien de preservar. 

Tal i com ja recollia una de les mesures del PSAMB, el present treball vol aprofundir 
en la línia iniciada pel treball anteriorment explicat i analitza amb major detall els punts que 
s’han considerat més problemàtics a nivell acústic. Així, el primer vector sobre el qual 
s’aprofundeix és en avaluar l’afectació deguda a les grans infraestructures i eixos viaris, i 
estudiar la viabilitat i efectivitat d’eventuals mesures correctores. 

A partir dels 17 punts a priori més crítics presents a l’AMB, s’ha realitzat una 
modelització acústica de major detall per confirmar sí és una zona amb problemes de superació 
acústica, i en cas que ho sigui, establir les mesures correctores més adequades i més efectives en 
cada cas. Al llarg de l’any 2013 s’ha realitzat el projecte d’integració de la cartografia acústica 
dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona AMB, com a primer pas d’una ambiciosa 
línia de treball i amb un important ventall d’aplicacions per a agilitzar el control i la gestió del 
soroll ambiental als municipis de l’AMB. 
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Imatge 2: Nivells de soroll diürn, AMB 2013 

2.- OBJECTE I ABAST DE L’ESTUDI. 

Les àrees analitzades a cadascun dels casos específics aprofundeixen en l’estudi de les 
afectacions identificades a l’àrea d’influència de les principals infraestructures de la zona, tant 
les que es localitzen fora del casc urbà, com les que es localitzen a l’interior de l’àrea urbana. 
S’inclouen en el catàleg de focus sonors tots aquells que han estat inclosos en les diferents 
versions de cartografia acústica incloses en el PSAMB, i que generalment responen a grans 
eixos viaris i vies d’alta capacitat, carreteres interurbanes, comarcals i nacionals, així com eixos 
ferroviaris. En aquells casos en què el municipi disposa de mapa acústic de trànsit viari local, 
aquest vector també s’inclou en l’anàlisi. 

Atès que la integració de la cartografia acústica en aquestes zones ha posat de relleu 
l’existència d’àrees de superació dels nivells sonors permesos o desitjables (aquests indicadors 
existents s’obtenen de contrastar els diferents mapes de soroll d’infraestructures respecte els 
llindars permesos), l’anàlisi en detall s’orientarà a determinar l’aportació de cadascuna de les 
infraestructures, per a comprovar que efectivament aquests indicadors de superació són 
representatius del que succeeix en l’escenari real, i estudiar quines actuacions correctores poden 
oferir una millora significativa. 
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3.- MARC LEGAL I NORMATIU. 

La legislació aplicable en afers relatius al control i la gestió del soroll ambiental es 
desglossa en diferents lleis i reglaments, de caràcter estatal, autonòmic i local, que es presenten 
a continuació:  

- Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del 
soroll ambiental. Àmbit d’Aplicació: Comunitat Econòmica Europea. 

- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll. Àmbit d’aplicació: estat 
espanyol. 

- Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, en allò referent a l’avaluació i gestió 
del soroll ambiental. Àmbit d’aplicació: estat espanyol. 

- Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a zonificació acústica, 
objectius de qualitat i emissions acústiques. Àmbit d’Aplicació: estat 
espanyol.  

-  Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
Àmbit d’aplicació: Catalunya. 

- Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a 
l’elaboració de Mapes de Capacitat Acústica. Àmbit d’aplicació: Catalunya.  

- 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. Àmbit d’aplicació: Catalunya. 

- Ordenances Municipals específiques per al control i la gestió del soroll i les 
vibracions. Àmbit d’aplicació: termes municipals inclosos en l’àrea d’estudi.  

Les àrees d’afectació de les diferents infraestructures s’han obtingut dels 
corresponents estudis específics i mapes estratègics de soroll elaborats per les Administracions 
titulars. 

Per a l‘elaboració dels mapes de soroll actualitzats s’han emprat tècniques de 
modelització i simulació incloent els mètodes de càlcul definits a l’Annex 8 – Exigències 
relatives als mètodes de càlcul i mesurament per a la determinació dels índexs de soroll i els 
equips de mesurament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, tal i com s’indica al capítol de metodologia. 
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4.- METODOLOGIA. 

L’estudi específic dels potencials escenaris de conflicte es desenvoluparà seguint el 
següent esquema de treball:  

 

 

 

 

 

DIAGNOSI 
PSAMB

•Població

•Usos Sensibles

•Àrees de Conflicte

AVALUACIÓ 
INCIAL

•Plà d'Usos/POUM/Mapes de Capacitat

•Usos Sensibles

•Participació Ajuntaments

MODELITZACIÓ

•Cartografia BR/ICC

•Aforaments MFOM/Diputació BCN/Estudis de Mobilitat

•Aforaments ferroviaris

TREBALL DE 
CAMP

•Sonometries

•Aforaments

•Observacions in situ

AVALUACIÓ EN 
DETALL

•Població

•Usos Sensibles

•Àrees de Conflicte

MESURES 
CORRECTORES

•Tècniques

•Inversions

•Efectivitats

DOCUMENT

•Critesis de l'estudi i metodologia

•Cartografiat de resultats de modelització

•Conclusions
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4.1.- Diagnosi a partir dels Resultats del PSAMB. Avaluació Inicial. 

En el transcurs dels anteriors treballs d’integració de la cartografia acústica de l’Àrea 
Metropolitana (2013), s’identificaren una sèrie d’escenaris en els quals els resultats apuntaven a 
una possible existència de superacions importants de nivells sonors per sobre dels previstos o 
permesos, en el què s’anomenen zones de conflicte, deguda a la coexistència entre usos 
residencials i grans infraestructures i eixos viaris, de titularitat i/o gestió supramunicipal. Amb 
la finalitat d’aprofundir en l’estudi de l’abast d’aquests escenaris de conflicte, i determinar la 
possibilitat d’emprendre mesures correctores o programes de millora, des del PSAMB es van 
seleccionar un total de 17 punts/escenaris, on es va considerar prioritari fer un primer estudi 
d’aprofundiment. 

Els àmbits d’estudi, amb infraestructures de mobilitat que probablement tenen una 
incidència sobre zona urbana, són els següents: 

 

1. Zona Castelldefels: C-32, C-31 i C-245 

2. El Prat de Llobregat: Carretera B-250 

3. Nus Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern: B-23, N-340, B-20, C-245 

4. Sant Feliu de Llobregat: A-2, B-23 i via del tren 

5. Sant Vicenç dels Horts: A-2, B-23 i va del tren 

6. Molins de Rei: A-2, B-23, N-340 Nord, AP-2, C-1413a i via del tren 

7. Cervelló: N-340 Nord 

8. Pallejà: A-2, C-1413a, AP-2 

9. El Papiol: A-2, C-1413a, AP-2 

10. Sant Andreu de la Barca: A-2, AP-7 i via del tren 

11. Sant Cugat del Vallès: Barri de Mirasol, afectat per AP-7 

12. Badia del Vallès: zona adjacent a la C-58 

13. Zona de Ripollet i Cerdanyola: C-58 i via del tren 

14. Zona Nord de Montcada: C-33, C-17 i via del tren 

15. Badalona – Sant Adrià del Besòs: C-31 

16. Badalona: B-20 Nord 

17. Montgat: C-31 

 

La següent ortofotoimatge ubica els àmbits d’estudi sobre la imatge de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

S’observa que es concentren especialment al corredor d’infraestructures del Baix 
Llobregat, la circumval·lació de l’autopista AP-7, així com a nusos viaris de la zona d’accés des 
del Maresme o des del Garraf, a banda d’un cas proper al Prat de Llobregat, però associat a 
trànsit viari. 
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Imatge 3: Localització de les àrees d’estudi en detall. 

 

Per tal de determinar l’abast dels eventuals conflictes o àrees de superació dels llindars 
sonors previstos, es realitzarà una anàlisi preliminar dels usos sensibles ubicats a cadascuna de 
les zones d’estudi o les seves immediates proximitats. Aquest exercici permetrà conèixer amb 
més detall la tipologia d’usos afectats (habitatges, àrees educatives o culturals, centres sanitaris, 
etc.). Tanmateix, permetrà disposar d’un criteri més per a decidir quines zones han de ser 
objecte d’actuacions correctores o preventives, o quines zones poden situar-se en un segon 
terme de prioritat. 

4.2.- Modelització en detall de l’àmbit en estudi. 

Les característiques de l’espai estudiat i dels focus sonors que hi intervenen es 
reproduiran sobre un model de càlcul, que permetrà estudiar mitjançant càlculs predictius, els 
efectes de les diferents vies d’actuació que es proposin. 

Les modelitzacions es calcularan mitjançant les metodologies definides per a cadascun 
dels tipus de font sonora que poden intervenir en un estudi predictiu de soroll ambiental, segons 
els mètodes recollits a l’Annex 8 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica: 

- Caracterització i Modelització del soroll de trànsit rodat segons el mètode 
NMPB-Routes (1996/2008). 
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- Caracterització i Modelització del soroll de trànsit ferroviari, si s’escau, 
segons el mètode NMPB-Fer i model SRM-II. 

- Modelització de trànsit aeroportuari segons ECAC Doc.29. 

A diferència dels Plans d’Acció clàssics, la possibilitat de poder emetre una diagnosi 
del vector soroll en el seu conjunt permetrà també determinar l’origen de les diferents 
contribucions, per tal de conèixer també la jerarquia de responsabilitats a l’hora d’afrontar un 
hipotètic pla de mesures correctores. 

D’aquesta manera, s’identificaran els focus i s’agruparan per tipologies, diferenciant-
ne les característiques i els aspectes més rellevants que ajudin a interpretar la realitat sonora en 
la que participen. 

En referència a la cartografia emprada per a l’estudi, cal destacar l’ús d’una base 
cartogràfica amb un grau de detall inusual per aquest tipus de treballs. Així, si habitualment les 
bases cartogràfiques de referència parteixen de les sèries d’escala 1:5000 de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC), amb corbes de nivell de 5 metres de resolució, en aquest estudi 
s’ha regenerat la topografia a partir de les matrius de model digital de terreny elaborades per 
Barcelona Regional a partir de dades de l’ICC. Aquest format consisteix en reconstruir el 
terreny amb matrius de punts equiespaiats 2x2 metres en el pla X,Y, amb una resolució d’alçada 
de 1cm. Aquesta altíssima resolució permet reproduir amb molt més detall la forma i evolució 
del sòl,i conèixer el seu efecte sobre la propagació del so. 

Les següents imatges mostren la diferència en grau de detall entre una topografia 
reconstruïda a partir de corbes de nivell amb 5m de resolució, i el mateix terreny reconstruït a 
partir d’una matriu DTM de 2x2m de resolució: 

 

 
Imatge 4: Reconstrucció de topografia a partir de corbes de nivell de 5m de resolució V. 
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Imatge 5: Reconstrucció de topografia a partir de matriu DTM amb 2x2m de resolució H. 

 

Les estadístiques meteorològiques s’han inclòs en la modalitat que recomana la guia 
de bones pràctiques per a la confecció de mapes estratègics de soroll de la Unió Europea (Good 
Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise 
Exposure). En base a aquest text de mètodes recomanats per a la confecció de mapes acústics 
mitjançant eines de modelització, les circumstàncies meteorològiques es consideraran, en funció 
de la franja horària d’estudi, amb els següents condicionants: 

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari diürn és del 50%.   

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari de vespre és del 75%.   

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari nocturn és del 100%.   

D’aquesta manera, cal preveure que la modelització de les dades de caracterització 
nominals (representatives per a una anualitat) dels elements inclosos a l’escenari, oferirà uns 
resultats lleugerament sobre-estimats. Aquesta deriva es considera que incrementa les garanties 
de les polítiques de gestió i protecció de la població vers a les exposicions al soroll ambiental. 

Altres variables pròpies de la modelització contemplen una única reflexió en façanes 
(seguint les recomanacions de càlcul del mètode NMPB, atès que essencialment el soroll 
considerat a l’estudi prové del trànsit) , i consideren els paviments com a superfícies 
acústicament reflectants (llevat d’allà on explícitament es tingui constància de què el paviment 
sigui drenant, porós o sonoreductor), al contrari de les zones vegetades o agràries, on es 
considerarà que el sòl és predominantment fonoabsorbent. 

La modelització s’ha dut a terme sobre la plataforma CadnaA, desenvolupada per 
Datakustik GmbH. Aquest software permet integrar la totalitat de les dades necessàries per a la 
modelització d’escenaris urbans, industrials i entorns d’infraestructures (propagació acústica en 
ambient exterior), i reproduir les condicions de propagació sonora mitjançant els algorismes de 
càlcul oficialment recomanats a tal efecte. 
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El tractament de dades posteriors, tant pel que fa a l’edició de cartografia, l’anàlisi de 
resultats i els càlculs estadístics i comparatius, s’han desenvolupat sobre la plataforma MapInfo, 
desenvolupada per PitneyBowes Software Inc. Aquesta eina permet dur a terme el tractament 
gràfic i de dades en un entorn georeferenciat, assimilable per a la majoria de les plataformes de 
gestió d’informació geogràfica (GIS). 

4.3.- Treball de Camp i Sonometries de la Zona d’Estudi. 

La realitat sonora de l’espai estudiat es contrastarà mitjançant la realització de 
sonometries in situ, amb les que en primer lloc es copsarà la precisió dels valors reflectits als 
diferents tipus de mapes de sorolls. La pròpia campanya de treball de camp permetrà conèixer 
amb detall les condicions de l’entorn i les característiques de l’escenari que han de permetre 
explicar les línies de treball que s’encetaran. 

Les sonometries es duran a terme seguint el protocol definit a l’efecte als Annexos 
tècnics de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i en cas 
de discrepància, es resoldran seguint allò que disposa la Norma ISO:1996 sobre mesura i 
avaluació de nivells sonors ambientals, o bé aquell procediment que cada cas particular 
aconselli. 

En funció de les característiques de l’entorn i/o del soroll a caracteritzar, les 
sonometries es podran realitzar mitjançant mostres de curta durada, o bé mitjançant registres de 
llarga durada i monitoritzacions. 

Alhora, el treball de camp permetrà recopilar un important volum de dades que 
permetran complementar les cartografies (ubicació d’elements rellevants, edificacions noves, 
apantallaments recents, etc) o bé per explicar alguns resultats (aforaments parcials, distribució 
d’usos, etc). 

Per a la realització de les sonometries i les monitoritzacions, s’han utilitzat els 
següents equips: 

- Sonòmetre integrador/analitzador Bruel&Kjaer, Mod. 2250, nº de sèrie 2765002. 
- Sonòmetre integrador/analitzador CESVA, Mod. SC-310, nº de sèrie T224286. 
- Sonòmetre integrador/analitzador CESVA, Mod. SC-310, nº de sèrie T224583. 
- Calibrador de nivell sonor CESVA, Mod. CB-5, nº de sèrie  035126. 
- Calibrador de nivell sonor CESVA, Mod. CB-5, nº de sèrie  041298. 
- kit/micròfon d’ intempèrie CESVA, Mod. TK-1000, núm. de sèrie T224851. 
- kit/micròfon d’ intempèrie CESVA, Mod. TK-1000, núm. de sèrie T227636. 
- Estacions de monitorització sonora contínua en ambient exterior (IP65). 

L’instrumental es manté al corrent de les seves obligacions de verificació periòdica i 
Metrologia Legal, segons l’estipulat a l’Ordre Ministerial ITC/2845/2007, del Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme, pel qual es regula el control metrològic de l’estat dels 
instruments destinats a la mesura de so audible i dels calibradors acústics.  
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4.4.- Avaluació detallada. 

4.4.1.- Avaluació en termes d’edificis exposats. 

Els resultats de la modelització es contrastaran amb les observacions de camp, per 
garantir que els resultats de la modelització són representatius de l’escenari assajat. Alhora, es 
compararan els resultats obtinguts, un cop validats, amb els resultats copsats al PSAMB, per tal 
de confirmar o desestimar, si s’escau, l’existència i abast del conflicte acústic. 

Per tal de determinar l’abast d’una eventual zona de conflicte, els nivells sonors 
calculats es contrasten amb els valors permesos segons els Mapes de Capacitat Acústica, en 
aquells municipis en què aquest Mapa ha estat aprovat i sigui vigent. En casos en els quals no hi 
hagi Mapa de Capacitat Acústica o bé no estigui actualitzat, i atès que els conflictes s’estudien 
sobre usos receptors essencialment residencials, es tindrà en compte que els valors objectiu 
d’una zona de sensibilitat acústica A4 (predomini del sòl d’ús residencial) o d’una zona B1 
(coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents) 
són de 65 dBA en període diürn i vespre, i de 55 dBA en període nocturn, per a zones 
urbanitzades existents. 

Per a il·lustrar l’abast d’una determinada zona de superacions, s’empra la mateixa 
codificació que la utilitzada al PSAMB per a representacions sobre ortofotomapes o plataforma 
Google Earth: esferes de color vermell indiquen edificis on s’enregistren superacions de més de 
10dBA dels nivells d’immissió nocturna respecte els valors permesos per a usos residencials, i 
les esferes taronges identifiquen superacions d’entre 5 i 10 dBA. 

Convé tenir present que les esferes mostrades al PSAMB s’obtenien d’avaluar 
l’afectació d’un determinat edifici a partir dels plànols d’isòfones publicats per a cada 
infraestructura i que, per norma general, corresponen a càlculs de propagació expressats en 
malles de nivells sonors a 4 metres sobre el nivell del sòl. 

En el cas de la modelització detallada que s’ha dut a terme per a aquest treball, en 
canvi, l’avaluació determina la condició pitjor de cada agrupament de façanes (amb una 
resolució de parcel·la o illa d’edificis). Això, a efectes pràctics, vol dir que l’avaluador de 
façanes determina el major nivell d’immissió dels calculats a qualsevol dels trams de façana, i a 
qualsevol de les alçades/pisos.  

Recuperant d’aquest càlcul els nivells corresponents a una alçada de 4 metres, s’obté 
un indicador visual còmode i representatiu, resultat de simplificar l’enorme volum de dades que 
es genera amb el procediment d’avaluació acústica d’edificis, i fàcilment comparable amb les 
dades extretes de la primera fase del PSAMB. 

Les següents imatges il·lustren aquest procés d’extracció de dades a partir de 
l’avaluació d’edificis. 

La primera imatge correspon al resultat gràfic d’executar el procediment de càlcul 
d’immissions a façana d’un determinat bloc d’edificis, en aquest cas d’una alçada equivalent a 9 
pisos (PB+8). S’observa que el procediment de càlcul determina el nivell d’immissió a 
cadascuna de les plantes, i en trams equiespaiats per tal d’obtenir una matriu d’indicadors que 
sigui representativa:  
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Imatge 6: Resultat de l’avaluació d’edificis (immissions a façanes) en uns blocs de PB+8 plantes. 

L’indicador d’avaluació d’edifici “resumeix” els resultats dels indicadors de façana, i 
retorna tres paràmetres: 

- Les plantes de l’edifici en les quals es detecta superació respecte el llindar 
d’immissió per a usos residencials (a l’exemple, s’observen superacions des de la 
planta 1 fins a la 8). 

- El nivell d’immissió màxim enregistrat a qualsevol dels trams de façana i a 
qualsevol planta, en període diürn i nocturn. A l’exemple, l’avaluador indica que 
els nivells màxims són de 69 i 63dBA per als períodes diürn i nocturn, 
respectivament. 

        
Imatges 7 i 8: Indicadors d’avaluadors d’edifici a partir de les immissions en façana, període dia i nit. 

Finalment, per obtenir una representació que resulti fàcilment comparable amb els 
resultats dels treballs realitzats pels diferents ens titulars de les infraestructures, i recopilats al 
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PSAMB, de cadascun d’aquests avaluadors d’edifici s’extreuen les dades corresponents a una 
alçada de 4 metres, i es mostren sobre una base de Google Earth amb la mateixa codificació de 
colors que el PSAMB, en funció de la superació identificada. 

4.4.2.- Avaluació en termes de població exposada. 

Com a factor determinant en el procés d’avaluació de l’abast d’una determinada zona 
de conflicte acústic, i com a criteri objectiu que permet valorar l’efectivitat d’eventuals mesures 
correctores, el treball inclou també un anàlisi en termes de població exposada. 

En aquest sentit, el creuament de les àrees d’afectació (plànols d’isòfones) amb les 
bases de dades que combinen edificació, usos del sòl i cens/demografia permet obtenir de cada 
escenari estudiat, una correlació amb el nombre d’habitants afectats pels diferents ventalls de 
nivells sonors, valorar el volum de ciutadans que es veurien beneficiats per les diferents 
alternatives de millora, etc. 

En concret, l’estudi aprofundeix en l’anàlisi demogràfic d’exposicions al soroll des de 
quatre perspectives: 

- Quantificant, en números absoluts (nº d’habitants), la població exposada als 
diferents nivells sonors generats per les infraestructures i xarxes de mobilitat 
objecte d’anàlisi, tant en les circumstàncies actuals (models actualitzats), com 
sota les diferents propostes de línies d’actuació que s’analitzen per a millorar les 
zones de conflicte. 

- Analitzant, en termes relatius (% d’habitants respecte el cens total del municipi), 
la part proporcional de la població inclosa en l’àmbit d’estudi, sota els diferents 
escenaris avaluats: estat actual, i eventuals línies d’actuació. 

- Quantificant el volum de població, en nº d’habitants, que veuen incrementat el seu 
confort acústic com a conseqüència de les diferents propostes de millora 
avaluades.  

- Avaluant l’escenari de superacions, en termes absoluts (nº d’habitants), 
identificant el número d’habitants exposats a un nivell sonor nocturn (Ln) superior 
als 55dBA, en tant que aquest llindar és el nivell objectiu de qualitat acústica per 
usos residencials en horari nocturn, segons figura a l’Annex A de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de Protecció contra la Contaminació Acústica.    

L’anàlisi en termes de població exposada permetrà disposar també d’un barem 
objectiu que assigna a cada proposta de millora un paràmetre comparable. 

Cal tenir present, a l’hora de valorar les dades d’efectivitat i població exposada, que 
l’estudi inclou únicament les grans infraestructures i els principals eixos viaris que pertanyen (o 
afecten) cadascun dels àmbits analitzats. En canvi, l’anàlisi estadístic i demogràfic 
necessàriament inclou com a paràmetre la totalitat del cens dels termes municipals afectats. En 
conseqüència, cal ser curosos a l’hora de valorar les eventuals conclusions que es puguin 
extreure de l’anàlisi de dades: 

- Una mesura correctora implementada en els municipis A i B, i que aparentment 
suposen una millora per a un “X”% de la població, no serà comparable a no ser 
que es ponderi aquest percentatge respecte al nº total d’habitants del terme. En 
conclusió, per a la valoració comparativa d’unes determinades actuacions, és molt 
més recomanable comparar el volum total de ciutadans, si la comparació es 
realitza entre actuacions proposades a termes municipals diferents.  
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- En canvi, per a la comparació d’efectivitats de mesures correctores proposades en 
l’àmbit d’un mateix terme municipal, la comparació de població en termes de 
percentatges probablement ofereixi una perspectiva més àgil. 

- D’altra banda, el fet d’incloure un numero limitat de fonts sonores en els estudis, 
implica que les conclusions que se’n extreguin seran vàlides només pels nivells 
sonors associats a aquelles infraestructures. A efectes pràctics, si les taules 
d’avaluació d’un determinat escenari mostren els diferents grups de població 
afectats pels diferents nivells sonors, referits a la totalitat de la població, cal tenir 
present que les estadístiques es refereixen únicament a nivells sonors atribuïbles a 
les infraestructures incloses a l’estudi. En cap cas, aquestes taules-resum poden 
considerar-se extrapolables a la totalitat de la població, en tant que molt 
probablement existeixen altres escenaris sonors i ciutadans exposats a nivells 
sonors, d’altres fonts de soroll (altres infraestructures, trànsit local, etc) que no 
formen part de l’escenari estudiat a cada cas.  

4.5.- Mesures i accions preventives/correctores. 

S’enumeraran en aquest capítol un recull de les principals línies de treball que podrien 
estudiar-se amb la finalitat de minvar l’impacte acústic de les activitats i/o infraestructures que 
contribueixen de forma determinant a la superació dels llindars acústics.  

Tradicionalment, per reduir el nivell de so emès per una font de soroll en un receptor 
concret, es pot actuar: 

- Sobre la font. En termes estrictament acústics, és el mètode més efectiu, ja que 
evita la propagació i dispersió de les ones sonores tan bon punt són emeses per la 
font de soroll. L’àrea beneficiada és la pràctica totalitat de l’entorn del focus 
sonor. A la pràctica, això es tradueix en encapsulaments/tancaments (molt habitual 
en el tractament de focus industrials i màquines), millores en característiques 
pròpies del sistema emissor (com pot ser l’asfalt sonoreductor en xarxes viàries), 
etc.  

- Sobre el camí de propagació, les tècniques solen orientar-se a dificultar la 
propagació de les ones sonores, mitjançant obstacles que obliguin a les ones 
sonores a superar elements d’apantallament, difraccions, etc. L’exemple clàssic és 
la pantalla acústica que evita en part la propagació del so emès pel trànsit viari. 
L’àrea beneficiada en aquest cas és limitada a les zones per a les quals s’ha 
dissenyat la millora. Receptors situats fora d’aquesta àrea de millora no percebran 
cap canvi, o poden fins i tot veure’s perjudicats.   

- Sobre el propi receptor. En casos en què l’actuació sobre la font o el camí de 
propagació és inviable (cost, dimensions, etc), s’estudia la possibilitat d’actuar 
sobre l’ítem receptor per tal de protegir-lo, en la mida del possible, de les 
immissions exteriors. En el cas d’edificis i habitatges, per exemple, aquesta línia 
inclou la millora dels elements de façana (façana, finestres, etc), tractaments de 
coberta i altres línies d’actuació, destinades a millorar la qualitat acústica a 
l’interior dels edificis. 

Altres solucions no estrictament acústiques passarien per optar per una reordenació 
racional del territori impedint usos conflictius adjacents, reorganització de la mobilitat, control 
de la velocitat de vehicles mitjançant controls semafòrics, gestió adequada de les activitats, etc. 
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Pel que fa a minvar l’afectació acústica de grans eixos viaris, les actuacions poden 
incloure qualsevol de les tres línies de treball, per bé que predominen les intervencions en forma 
de pantalles acústiques. 

L’estratègia que s’ha demostrat més efectiva per conflictes de trànsit viari interior als 
entramats urbans és la implementació de sistemes de regulació i gestió del trànsit que, sense 
minvar la mobilitat i les necessitats de transports i desplaçaments, permeti donar-hi resposta 
aconseguint una progressiva disminució dels nivells sonors als usos més sensibles. 

Els programes de regulació i gestió del trànsit urbà contemplen des de reduccions de 
velocitat i pacificacions o peatonalitzacions de vials que no necessiten donar cabuda a un 
aforament elevat de vehicles, a regulacions horàries en el cas de centres urbans per permetre 
l’aprovisionament de mercaderies durant una franja horària determinada, etc. Altres mesures 
consisteixen en regulacions de vialitat forçant la utilització de vials alternatius de forma activa 
(restriccions) com passiva (deixant a lliure elecció dels conductors, per tal de que per tendència 
natural s’acabi utilitzant rutes amb menor recorregut o més ràpides, però dissenyades per tal de 
proporcionar menor impacte a la població). 

En vies d’elevada densitat també s’està demostrant una certa efectivitat en quant a l’ús 
de paviments sonoreductors i fonoabsorbents, encara que cal considerar el sobrecost 
d’implantació, les necessitats de manteniment, etc. 

En aquells casos en els que les estratègies de minoració dels nivells de contaminació 
acústica no assoleixen els objectius marcats, o bé hi resulten inviables, cal pensar en la protecció 
dels usos sensibles per tal de garantir, si no es pot en l’exterior, un confort mínim al seu interior. 
Aquestes mesures correctores consisteixen en incrementar el grau d’aïllament en façana dels 
receptors (habitatges, centres educatius, centres sanitaris i hospitalaris, etc.) vers el soroll 
exterior. En el cas d’edificacions existents, això implica normalment la millora o reforç dels 
tancaments exteriors (finestres i carpinteries), i en el cas dels edificis en fase de projectes, 
vetllar per tal que els nivells d’aïllament previstos siguin els més adients a garantir una correcta 
protecció vers els nivells sonors exteriors. 

En definitiva, es contemplaran de forma diferenciada les mesures correctores que 
impliquin actuacions sobre el/els emissor/s (pantalles acústiques, talussos, paviments 
sonoreductors, etc), de les accions que impliquen intervencions sobre els usos receptors 
(actuacions sobre aïllaments en façana, recomanacions en distribució d’usos, etc), i les accions 
que requereixen una visió de conjunt de l’escenari i actuant sobre un ventall més ampli 
d’elements (mesures organitzatives, urbanístiques, etc.) 

Les diferents actuacions correctores seran objecte d’un estudi detallat, que inclourà, 
entre altres aspectes: 

- Una descripció, amb un grau de detall d’estudi informatiu, de les característiques 
tècniques o constructives, si s’escau, de les mesures proposades. 

- Una estimació, mitjançant assaig sobre el model o bé mitjançant previsions 
degudament justificades, dels efectes favorables que tindran sobre l’escenari 
acústic estudiat. Aquestes estimacions es descriuran tant en termes acústics 
(atenuacions, reduccions de dBA’s d’immissió) com en termes d’afectació 
(disminució del número d’usos afectats, població beneficiària de les millores, etc). 

- Una estimació del cost econòmic associat a cada mesura, juntament amb un ratio 
d’avaluació cost/benefici en termes de nivells sonors i població afectada. 

Cal recordar que els avaluadors d’edificis “clàssics” indiquen el nivell de soroll 
màxim identificat a qualsevol punt de la façana de l’edifici. En conseqüència, si un 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 2: El Prat de Llobregat. 

IT1310‐07_02 Rev. V01

10 de desembre de 2014

Pàgina 18/ 66 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

apantallament protegeix efectivament les plantes inferiors d’un bloc de pisos, mentre que les 
plantes superiors queden fora de l’abast de l’apantallament, un avaluador d’edificis pràcticament 
no reflectirà cap mena de millora, per bé que aquesta millora efectivament hi sigui. 

Per evitar aquesta aparent “distorsió”, l’avaluació d’efectivitats de les eventuals 
mesures correctores s’ha dut a terme mitjançant l’avaluació d’edificis limitada a processar els 
nivells d’immissió a 4 metres d’alçada (equivalent a un primer pis). 

Per tal de disposar d’un esbós de criteri quantificable que permeti fer comparacions 
entre les diferents propostes de mesures correctores, es realitza una anàlisi estadística preliminar 
que, contemplant la totalitat dels edificis inclosos en l’àmbit d’estudi, en comptabilitza el grau 
de “benefici acústic” calculant el percentatge d’edificis que experimenten una millora lleu (entre 
0 i 2 dBA), mitjana (entre 2 i 5dBA) o clara (més de 5dBA de millora). 

A grans trets, els edificis inclosos a l’estudi són, aproximadament, els edificis inclosos 
en l’àrea d’aparent afectació extreta de les conclusions del PSAMB. Així, una mesura que 
ofereixi una efectivitat sobre el 15% dels edificis significa que s’han identificat millores en els 
nivells d’immissió en un 15% dels edificis inclosos en l’àrea d’estudi. Per tant, és un indicador 
molt orientatiu, en tant que una àrea d’estudi més àmplia o més estreta pot tenir una influència 
clara en la precisió d’aquest indicador estadístic.  

El capítol de mesures correctores es tancarà amb un resum de propostes analitzades, 
els avantatges i els inconvenients més destacats de cadascuna (cost, viabilitat, etc) amb les 
variables que poden ser essencials a l’hora de decidir quines accions es prioritzen respecte 
d’altres: 

- Solució més efectiva en termes estrictament acústics. 

- Solució més eficient en termes d’inversió vs edificacions beneficiades. 
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5.- DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA EN ESTUDI. 

Aquest document recull les tasques de recerca i anàlisi desenvolupades al voltant del 
cas nº2, que afecta al terme municipal de El Prat de Llobregat (Barcelona). 

5.1.- Descripció física de l’entorn. 

L’àrea estudiada pertany al terme municipal de El Prat de Llobregat. 

El municipi té una extensió de 32,23 km2, i una població de 63.419 habitants (dades de 
IDESCAT, 2013).   El terme municipal limita per l’est amb Barcelona (Zona Franca), al nord 
amb l’Hospitalet i Cornellà, al NW amb Sant Boi i per l’oest amb Viladecans. La banda de 
migdia està banyada pel Mar Mediterrani. El terme és totalment pla, i el pendent (1/1000) 
imperceptible. 

A l’oest i a l’est NW del casc urbà han crescut 8 polígons d’activitats industrials, un 
dels quals (ZAL-Prat), està situat al marge esquerra del riu Llobregat i enllaça amb el Port de 
Barcelona. A la part sud, es troba l’aeroport de Barcelona-El Prat. Entre el sector nord del 
municipi i el terme de Cornellà, hi ha la Zona de la Plana del Galet, amb activitats comercials, 
recreatives i esportives. Al Prat es desenvolupa també  una important activitat agrícola i avícola, 
al Parc Agrari, que es reparteix entre dues grans zones: una situada al sud del nucli urbà, entre 
l’Aeroport i l’espai natural de la Ricarda, i una altra situada al nord. 

Al Prat existeix també una important àrea d’interès natural, que inclou la zona de la 
costa i el delta del riu Llobregat, amb aiguamolls, llacunes i una elevada diversitat d’espècies 
animals i vegetals. 

El nucli urbà del Prat es caracteritza per la seva compacitat: en poc més de 300 
hectàrees, la ciutat aplega més de 63.000 habitants. No existeixen nuclis residencials externs al 
nucli urbà principal, on predominen els edificis plurifamiliars entre mitgeres, de diverses alçades i 
tipologies segons el barri i l’antiguitat de les edificacions. 

El municipi està envoltat des del sudoest al nord per la C-31 (autovia de Castelldefels) 
i per l’autopista C-32 i l’autovia A-2 a la part nord. Per la part est i sud és travessat per la 
carretera B-250, que uneix la C-32 amb la carretera de l’aeroport. El tram urbà d’aquesta via 
paral·lel al riu rep el nom de Ronda de Llevant, i la part sud av. Onze de Setembre. 

El municipi és travessat per les línies R-2, R-2 Sud i R-2 de Rodalies de RENFE, que 
discorre paral·lela a la part nord del nucli urbà i fa de frontera entre aquest i el polígon industrial 
Ca L’Alaio. 
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Imatge 9: Ortofoto de la zona en estudi. 

5.2.- Caracterització de fonts/focus de soroll. 

Els focus de soroll més destacats de l’àrea d’anàlisi, i que motiven la realització 
d’aquest estudi, es resumeixen a continuació. 

5.2.1.- Trànsit rodat. 

- Carretera B-250, de titularitat autonòmica (Generalitat de Catalunya), que 
uneix la C-32 amb la carretera de l’aeroport. Es poden distingir dos trams: un 
que travessa el municipi de nordest a sudest (paral·lela al riu Llobregat) fins 
arribar a la rotonda de connexió amb la Zona Franca i un altre d’est a oest, des 
d’aquest punt fins a la B-22 (carretera de l’aeroport),  La part urbana del 
primer tram rep el nom de Ronda de Llevant, mentre que el segon tram 
correspon a l’Avinguda Onze de Setembre. 

Per tal de considerar l’afectació del trànsit rodat propi de l’entramat urbà, s’ha tingut 
accés a l’aranya de trànsit realitzada per la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Per tal de complementar la precisió de les modelitzacions a l’entorn de les zones de 
conflicte, s’han considerat rellevants les dades de trànsit dels següents vials interns de 
l’entramat urbà que connecten amb l’Avinguda Onze de Setembre: 

- c/ Carretera de la Marina (IMD de 4.962 vehicles). 

- c/ Carretera Fonda (IMD de 4.000 vehicles). 

- c/ Coronel Sanfeliu (IMD de 1.470 vehicles).. 

- Av. del Remolar (IMD de 5.000 vehicles).  

- c/ Dolors Ibarruri (IMD de 900 vehicles).  

- Ronda del Sud (IMD de 2.149 vehicles). 

C‐32 

B‐250 

C‐31

FFCC‐R2

B‐250

B‐22

Aeroport 

B‐250 
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- Ronda de Ponent (IMD de 1.261 vehicles). 

5.2.2.- Trànsit Ferroviari. 

- La línia de ferrocarril que travessa el municipi es troba molt allunyada de 
l’àrea d’estudi, i transcorre, en la seva majoria, per un tram soterrat, per la 
qual cosa es considera que no té cap tipus d’afectació sobre els nivells acústics 
enregistrat a la zona estudiada (entorn de l’Avinguda Onze de Setembre). 

5.3.- Realitat sonora de la zona en estudi. 

Des del punt de vista del soroll ambiental i densitat de circulació, l’àrea objecte 
d’aquest estudi es situa a l’entorn d’un vial per a trànsit rodat força important, que la travessa 
d’oest a est. Es tracta de la B-250, amb unes densitats diàries amitjanades de 9.500 23.800 i una 
velocitat mitjana entre de 50 a 60 km/h, depenent del tram, i que transcorre per la part est i sud 
del nucli urbà, enllaçant la C-32 amb la B-22.  

D’altra banda, es tracta d’una ciutat de més de 63.000 habitants que té una estructura 
urbana molt compactada, sense nuclis residencials externs ni urbanitzacions disperses pel terme 
municipal. 

Val a dir que al terme municipal de Prat de Llobregat s’identifiquen diverses 
infraestructures de transport de gran importància, tant estratègica, com ambiental i, 
específicament, acústica. Destaca, sense cap mena de dubte, l’Aeroport de Barcelona – El Prat, 
per bé que també travessen el terme municipal infraestructures viàries com la C-31 i la B-20, 
això com els diferents ramals d’enllaç entre uns i altres, i amb els vials d’accés a l’aeroport. Tot 
i així, aquests eixos viaris es troben relativament allunyats de la zona residencial del nucli urbà, 
separades dels habitatges, en molts casos, per polígons industrials i activitats, o bé per camps de 
conreu. En termes de soroll, l’aeroport resulta perceptible, amb major o menor intensitat, a 
pràcticament tot el terme, per bé que les operacions amb major repercussió sonora es realitzen 
sobre vectors allunyats del casc urbà, minimitzant l’impacte acústic sobre el casc urbà d’El Prat. 

5.4.- El PSAMB i el Sistema d’Integració cartogràfica de l’AMB.  

En el transcurs dels treballs d’integració de les cartografies acústiques existents amb 
afectació sobre el terme municipal de el Prat de Llobregat, en el marc dels treballs de confecció 
del PSAMB, es van incorporar els plecs de cartografia acústica següents: 

- Mapa Estratègic de Soroll de l’Aeroport de Barcelona-El Prat 
(MFOM_AENA). 

- Mapa Estratègic de Soroll de l’Autopista C-31 (DPTOP_GENCAT). 

- Mapa Estratègic de Soroll de la carretera B-250 (DPTOP_GENCAT). 

- Mapa Estratègic de Soroll de la xarxa ferroviària de rodalies (MFOM-ADIF). 

El municipi de El Prat de Llobregat no disposava de cartografia acústica (mapes de 
sorolls) ni de Mapa de Capacitat Acústica aprovat en data del treball.  

La següent imatge s’extreu del sistema integrat de cartografia acústica de l’AMB, en 
el qual, sobre una base cartogràfica, es mostren tant les àrees d’afectació de la B-250 (àrees i 
isòfones), com indicadors gràfics de superacions dels nivells sonors declarats, respecte als 
nivells sonors atribuïts en funció dels usos predominants del sòl: 
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Imatge 10: Imatge del sistema integrat de cartografia acústica, PSAMB 2013. 

De forma general, a la imatge es presenten els indicadors de superació en forma 
d’esferes: 

- Esferes taronges indiquen receptors afectats amb superacions d’entre 5 i 10 
dBA per sobre dels valors llindars atribuïts segons l’ús predominants del sol 
(cal tenir en compte que en el moment de la recopilació de dades del PSAMB, 
al 2013, el Prat de Llobregat no tenia aprovat el Mapa de Capacitat Acústica). 

- Esferes vermelles indiquen receptors afectats amb superació per sobre de 10 
dBA. 

Com es desprèn de l’observació de la imatge, hi ha una concentració important 
d’indicadors de superació a les zones afectades per l’empremta sonora de la B-250, que 
corresponen a la primera línia d’habitatges situats a peu de l’Avinguda Onze de Setembre.  

Una de les finalitats d’aquest estudi específic és la realització de l’anàlisi acústica de 
la totalitat de les infraestructures, que permeti determinar si aquests indicadors de superació 
realment es corresponen amb la situació real, i en cas de que així sigui, quines infraestructures 
hi contribueixen de forma més destacada, i quines actuacions correctores podrien donar lloc a 
millores significatives.  

  

B‐250 

B‐250 

B‐22 

Aeroport 

B‐250 

C‐31
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6.- ANÀLISI/ESTUDI EN DETALL DE L’ÀREA EN ESTUDI.  

6.1.- Treball de camp. 

Per a disposar de dades actualitzades i un bon coneixement de l’àrea d’estudi, s’ha dut 
a terme un seguit de visites a la zona, per tal de copsar In Situ els aspectes més destacats i 
rellevants de l’àmbit del treball: detalls no reflectits a la cartografia, percepció sonora, etc.  

Complementàriament, s’han realitzat sonometries de curta i llarga durada en 
ubicacions especialment representatives, que serviran per a ampliar informació i contrastar els 
nivells sonors enregistrats In Situ amb els resultats extrets de les modelitzacions. 

Les mesures de llarga durada consisteixen en l’enregistrament dels nivells sonors per 
un període de 24 hores, tasca que permet, a més de conèixer els nivells sonors en sí i 
l’amitjanament de múltiples mostres, constatar l’evolució dels nivells sonors al llarg de les 24 
hores; aquest aspecte ajuda a interpretar el funcionament de l’entorn, els hàbits locals i els 
nivells sonors característics per a cadascuna de les franges horàries. 

Les mesures de curta durada enregistren el nivell de soroll en un punt determinat 
durant un temps d’integració predefinit a criteri tècnic (10 minuts en el cas d’aquest projecte), 
caracteritzant un determinat emissor/s en un moment puntual.  

En el cas concret del Prat de Llobregat, s’ha dut a terme 1 mesura de llarga durada, 
instal·lant un sonòmetre automàtic amb la finalitat de caracteritzar In Situ l’afectació de la B-
250 al seu pas pel nucli urbà: 

 Punt LLD1:  Av. Onze de Setembre, 265. 

Els registres de curta durada s’han centrat en caracteritzar l’impacte acústic de la B-
250 a l’alçada de la rotonda situada a la part est de l’àrea d’estudi, i sobre els habitatges situats 
en primera i segona línia al tram corresponent a l’Avinguda Onze de Setembre.  

 Punt CD1: Av. Onze de Setembre, 21 (Davant la Comissaria dels Mossos 
d’Esquadra). 

 Punt CD2: Av. Onze de Setembre, 259. 

 Punt CD3: Cruïlla c/Carretera de la Marina amb el c/Mataró. 

 Punt CD4: Rotonda av. Onze de Setembre amb Ronda de Llevant. 

A la següent imatge es mostra la ubicació del punt de mesura de llarga durada. 
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Imatge 11: Imatge del punt de mesura de llarga durada 

 

A continuació es mostra la ubicació geogràfica dels punts de curta durada: 

 

 
Imatge 12: Imatge dels punts de mesura de curta durada 
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6.1.1.- Resultats obtinguts. 

A continuació es presenta en mode resum, els resultats de la mesura de llarga durada 
tabulats.  

 

Punt  Data  Lden  Leqdia  Leqvespre  Leqnit  Observacions 

LLD1  10/11/2014  ‐ dBA  66,2 dBA  65,7 dBA  ‐ dBA  Soroll de B‐250 a façana 

Taula  1. Resultats de les mesures de llarga durada 

Cal remarcar que només es disposa de dades vàlides d’aquesta mesura en el període 
comprés entre les 17:00 hores i les 00:00 com a conseqüència de les condicions 
meteorològiques. Per aquest motiu, no es pot considerar el registre prou representatiu per a tot el 
període nocturn, inhabilitant també la obtenció del valor amitjanat global LDEN. 

Als annexos del present informe s’adjunten les fitxes de llarga durada amb les dades 
completes. 

A continuació es presenten els resultats de les mesures de curta durada. 

Punt 
Data&hora 
mesura 

LAeq  L10  L90 
Nº de 
Cotxes 

Nº de 
Motos 

Nº de 
Pesants 

Observacions 

CD1 
30/10/2014 

9:44 
69,1 dBA  72,6 dBA  56,9 dBA  90  6  30  Soroll de B‐250 

CD2 
30/10/2014 

10:11 
67,9 dBA  71,1 dBA  53,8 dBA  98  7  17  Soroll de B‐250 

CD3 
30/10/2014 

10:28 
64,7 dBA  68,4 dBA  56,2 dBA  ‐  ‐  ‐  Soroll de B‐250 

CD4 
30/10/2014 

10:49 
66,6 dBA  70,4 dBA  53,9 dBA  ‐  ‐  ‐  Soroll de B‐250 

Taula  2. Resultats de les mesures de curta durada 

Als annexos del present informe s’adjunten les fitxes de curta durada amb les dades 
completes. 

6.2.- Modelització acústica. 

6.2.1.- Dades d’entrada. 

Les dades introduïdes al model es resumeixen a continuació: 

- Topografia i orografia: model digital del terreny (DTM) tridimensional (x, y i z) 
en malla de 2x2 metres. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, I.C.C.. 

- Volumetria, edificació i urbanització: aixecament tridimensional (x, y i z). Font: 
Barcelona Regional. 

- Vialitat i carrerer: traçat bidimensional (x i y) corregit i adaptat al DTM existent. 
Fonts: Barcelona Regional i Institut Cartogràfic de Catalunya. 

- Xarxa ferroviària: traçat tridimensional (x, y i z). Font: Institut Cartogràfic de 
Catalunya. 

- Aforaments i estadístiques: 

o Vialitat local/urbana: Aranya de trànsit de El Prat de Llobregat (2012). 
Font: Diputació de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona. 
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o Vialitat exterior: Anuari d’Aforaments de Trànsit de la Direcció General 
de Carreteres. DPOP – Generalitat de Catalunya. 

A la taula següent s’especifiquen les dades d’aforament més representatives de tres 
trams de la infraestructura contemplada al model. Val a dir, però, que la caracterització de 
cadascuna de les fonts de soroll respon a un volum de dades molt més extens i detallat; a la taula 
següent es mostren les més representatives. 

 

Eix/Vial/Línia  Tipus  Categoria  IMD/Afor.  % pesants  Vnom 

B‐250 
(Ronda de Llevant) 

Circumval∙lació  Trànsit rodat  23.806  10%  60km/h 

B‐250 
(av. Onze de 
Setembre‐est) 

Via urbana  Trànsit rodat  11.800  10%  50 km/h 

B‐250 
(av. Onze de 

Setembre‐oest) 
Via urbana  Trànsit rodat  9.500  10%  50 km/h 

Taula 3. Dades d’aforament. 

6.2.2.- Validació del model. 

En general, convé tenir present que els valors d’aforament introduïts al model, i, per 
tant, els resultats acústics que se’n deriven, són valors que tenen una representativitat anual, 
mentre que les mesures realitzades poden ser de llarga durada (24h) o bé de curta durada (10 
minuts) en un dia o moment concret. Aquest fet fa que pugui existir una desviació entre els 
valors obtinguts al model i els mesurats. No obstant, les desviacions que es puguin detectar, han 
de ser analitzades i contrastades, per tal de poder diferenciar entre resultats incorrectes de la 
modelització, o bé dispersions degudes a diferències entre les hipòtesis anuals calculades, i les 
circumstàncies reals durant les sonometries.  

D’altra banda, és important assenyalar que, generalment, els valors obtinguts al model 
tendeixen a ser lleugerament més elevats que els mesurats o reals, perquè les tècniques de 
modelització obliguen a contemplar les velocitats nominals de cada tram de vial (sent les 
velocitats sensiblement inferiors en el cas de vies de gran capacitat amb episodis recurrents de 
saturació), i d’altra banda les condicions meteorològiques considerades com a base de càlcul 
contemplen sempre una confluència, amb major o menor mesura, de condicions favorables a la 
propagació sonora. En cap cas, però, els mètodes de càlcul inclouen, de forma generalitzada, 
condicions meteorològiques que minvin la propagació del so en ambient exterior. 

A la taula següent s’adjunten les comparatives dels valors obtinguts en el model vers 
les mesures In Situ. Els valors que s’han pres com a base per a la calibració del model es 
mostren ombrejats. 

 

Punt  Mètode  Ldia (dBA)  Lvespre (dBA)  Lnit (dBA)  Lden (dBA)  Observacions 

LLD1 

Model  66,1 dBA  63,5 dBA  56,3 dBA  66,4 dBA 
Soroll Av. Onze Setembre     

(B‐250) 
Mesures  66,2 dBA  65,7 dBA  ‐ dBA  ‐ dBA 
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Punt  Mètode  Ldia (dBA)  Lvespre (dBA)  Lnit (dBA)  Lden (dBA)  Observacions 

CD1 

Model  68,7 dBA  66,0 dBA  58,9 dBA  69,0 dBA 
Soroll Av. Onze Setembre     

(B‐250) 
Mesures  69,1 dBA  ‐  ‐  ‐ 

CD2 

Model  67,8 dBA  65,1 dBA  58,0 dBA  68,1 dBA 
Soroll Av. Onze Setembre     

(B‐250) 
Mesures  67,9 dBA  ‐  ‐  ‐ 

CD3 

Model  67,0 dBA  64,4 dBA  57,2 dBA  67,4 dBA 
Soroll Av. Onze Setembre     

(B‐250) 
Mesures  64,7 dBA       

CD4 

Model  70,1 dBA  67,3 dBA  59,8 dBA  70,2 dBA 
Soroll Ronda Llevant/Av. 
Onze Setembre (B‐250) 

Mesures  66,6 dBA  ‐  ‐  ‐ 

Taula  4. Valors del model en els punts de mesura del treball de camp. 

La mesura de llarga durada nº1 (LLD1) no s’ha tingut en compte a l’hora de validar el 
model atès que no es disposa de suficients dades per a tot el període nocturn. Tot i així, la 
dispersió no és excessivament elevada. 

Pel que fa a les mesures de curta durada, llevat del punt CD4, la dispersió és inferior 
als 3dBA, divergències que es poden justificar en base a la dispersió existent entre les dades 
d’aforaments modelitzats (mitjanes anuals) respecte les dades d’aforament real que tingué lloc 
en el moment de les sonometries. 

Les diferències constatades en les mesures es poden argumentar per diferents motius: 

- En el cas de la mesura de curta durada nº3 (CD3) el valor mesurat és 2,3 dBA 
inferior al calculat pel model. Malgrat que és normal que els càlculs modelitzats 
sobre-estimin lleugerament els escenaris respecte a dades enregistrades in situ, 
aquesta diferència es pot atribuir a què durant el període de mostreig no va 
circular cap vehicle per davant de l’equip, mentre que el model contempla una 
IMH de 134 vehicles en el mateix període horari.  

- En el cas de la mesura de curta durada nº4 (CD4), els resultats de model, malgrat 
que una certa sobreestimació és correcta, no són del tot coherents amb els resultats 
de les mesures de camp. Això es pot atribuir a què la mesura es va realitzar a una 
hora en què el trànsit és pressumiblement molt inferior a la IMD mitjana anual per 
al període dia, que és l’aforament que té en compte el model. 

En conclusió, es considera que els resultats del model són vàlids per a servir com a 
base per a l’anàlisi d’eventuals mesures correctores i preventives. 

6.2.3.- Resultats obtinguts. 

En aquest capítol es duu a terme la presentació dels resultats obtinguts en l’actual fase 
del projecte, així com una comparativa de la zona en estudi en relació a les dades obtingudes del 
PSAMB, treball dut a terme el passat any 2013. 

Dita comparativa es centra en valorar els resultats dels models per isòfones i per les 
zones d’afectació detectades, tot corroborant o desestimant l’impacte acústic i identificant les 
fonts de soroll origen de l’afectació.  
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6.2.3.1.- Mapes d’isòfones 

Els resultats de la modelització de l’àrea en estudi mostren l’afectació de la B-250 al 
seu pas per la zona urbana del municipi de El Prat de Llobregat, tal i com es mostra a les 
imatges dels mapes d’isòfones de la zona en estudi amb les dades actualitzades. 

 
Imatge 13: Modelització acústica de la zona d’estudi a El Prat de Llobregat en període diürn. 

 
Imatge 14: Modelització acústica de la zona d’estudi a El Prat de Llobregat en període nocturn. 
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Com es pot observar al mapa d’isòfones en el període diürn, hi ha una franja 
d’habitatges, els més propers a la B-250, afectats per uns nivells de soroll entre 65 i 70 dBA. Els 
edificis situats en segona línia, i alguns de primera línia però que ja es troben a una certa 
distància de la infraestructura, queden afectats amb nivells de soroll de l’ordre de 60 a 65 dBA, 
també adjudicables a aquesta infraestructura.  

El mapa d’isòfones en període nocturn es comporta d’una manera similar al del 
període diürn, amb una diferència amitjanada de 10 dBA en els nivells de soroll. És a dir, la 
primera línia d’habitatges afectats es troba entre 55 i 60 dBA i la segona línia entre 50 i 55 dBA. 
Val a dir però, que en període nocturn les vies locals tenen un trànsit molt inferior i per tant, 
això queda reflectit a la petjada sonora de la imatge.  

6.2.3.2.- Comparativa de nivells entre el PSAMB i els valors actualitzats. 

A continuació es durà a terme una comparativa entre els resultats obtinguts de primer 
treball d’integració de cartografies acústiques, respecte a les dades actualitzades, en base a les 
prediccions dels mapes d’isòfones obtinguts per període dia i nit, entenent que es tracta de les 
franges horàries més importants. 

A nivell metodològic, les diferències en els resultats obtinguts entre els mapes sonors 
recopilats de les diferents administracions titulars i integrats pel PSAMB, i l’actual han de tenir 
en consideració dos aspectes essencials:  

 La versió actualitzada incorpora dades de trànsit (i, per tant, afectació sonora) 
extrets de l’aranya de trànsit de El Prat de Llobregat.  

 D’altra banda, cal tenir en consideració que les cartografies realitzades per les 
administracions titulars es varen dur a terme amb una perspectiva de treball 
orientat a caracteritzar grans longituds d’infraestructures i àrees molt extenses, i 
per tant amb un grau de detall necessàriament inferior. En els treballs actuals, en 
canvi, el fet de concentrar l’estudi en àrees molt més acotades permet l’ús d’una 
escala de treball molt més detallada. 

Les imatges següents permeten una còmode comparativa visual entre els mapes 
d’isòfones actuals amb els del PSAMB del 2013, obtinguts, cal recordar, de l’agrupament i 
suma energètica dels mapes d’isòfones declarats per cadascun dels ens titulars 
d’infraestructures.  
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Imatge 15: Mapa d’isòfones del PSAMB de la zona d’estudi a El Prat de Llobregat en període diürn. 

 

 
Imatge 16: Modelització acústica actualitzada de la zona d’estudi a El Prat de Llobregat en període diürn. 
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Imatge 17: Mapa d’isòfones del PSAMB de la zona d’estudi a El Prat de Llobregat en període nocturn. 

 

 

 
Imatge 18: Modelització acústica actualitzada de la zona d’estudi a El Prat de Llobregat en període nocturn. 
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Com a conclusió més destacada, s’observa que les àrees d’afectació associades a la B-
250, un cop recalculades amb les dades actuals, són clarament més estretes i properes a l’eix 
viari, que les àrees d’afectació declarades a títol individual pels titulars de les infraestructures, 
tal i com quedà recollit al PSAMB. 

Amb gairebé tota seguretat, això es deu a què en les modelitzacions realitzades per al 
càlcul d’afectacions de les infraestructures, recopilades al PSAMB, no es va incloure l’efecte 
d’apantallament imputable als edificis. Com a resultat, les àrees d’afectació resultaven molt més 
àmplies quant a superfície del que realment són. De fet, si s’observa amb deteniment els plànols 
d’impacte acústic d’aquell primer plec de mapes estratègics de soroll, s’observa que la 
metodologia emprada per a determinar l’abast de la zona d’impacte es basà en la definició 
d’àrees isòfones paral·leles a l’eix del vial, en funció dels aforaments declarats. No es tinguéren 
en compte, en canvi, els efectes d’edificacions properes, la orografia, etc. 

Aquesta manca de detall, en certa manera, és lògica des del moment en què els treballs 
de cartografia acústica dels grans eixos viaris es realitzaren amb una escala de treball més 
adaptada a grans àrees de càlcul (1:25.000), mentre que una anàlisi en detall com la recollida en 
aquest estudi permet ajustar molt més les variables de contorn amb una precisió molt més 
elevada. 

En conclusió, les tècniques emprades en aquest estudi impliquen una modelització 
molt més acurada, i l’ús d’estadístiques més actualitzades que les que es prenguéren com a base 
de càlcul als primers mapes estratègics de soroll. Per aquest motiu, són esperables diferències 
significatives entre els primers mapes estratègics de soroll, recopilats al PSAMB, respecte 
cartografies acústiques realitzades més recentment.  

6.3.- Avaluació acústica de la zona. 

El municipi de El Prat de Llobregat disposa de Mapa de Capacitat Acústica aprovat 
des del mes de juny del 2014, motiu pel qual de cara a l’avaluació sonora de la zona es 
considerarà el que estableix aquesta norma. 

Havent estudiat aquest cas en concret, els usos sensibles afectats es situen 
essencialment en sòl d’ús residencial (zones A4), per bé que, a les proximitats del vial estudiat 
(Avinguda Onze de Setembre) la zonificació reconeix la existència d’aquesta infraestructura, 
atorgant-li la zonificació tipus B1. De cara a l’avaluació exterior, però, aquesta circumstància és 
intrascendent, donat que els Objectius de Qualitat, segons es defineix a l’Annex A “Qualitat 
acústica del territori. Mapes de capacitat” de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica, adaptada mitjançant el 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,  són idèntics per zona A4 (predomini del sòl 
d’ús residencial) i zona B1 (coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport existents). 
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Imatge 19: Mapa de Capacitat Acústica de Prat de Llobregat. Font: Web Ajuntament del Prat. 

La comparació entre els resultats del PSAMB i l’actualització mostra diferències 
significatives:  

 

 
Imatge 20: Indicadors de zones de conflicte del PSAMB a l’àrea de El Prat de Llobregat. 
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Imatge 21: Resultat de l’avaluació d’edificis de l’àrea de El Prat de Llobregat. Període nit. 

Les principals observacions que se’n deriven són les següents: 

- L’àrea d’afectació del soroll del vial estudiat pateix una reducció molt 
significativa, amb tota probabilitat degut a què en les primeres versions de mapes 
estratègics de soroll, realitzats amb un grau de detall molt inferior, no es tingué en 
compte l’efecte d’apantallament de les primeres línies d’edificis. 

- En l’estudi actual no s’han detectat avaluadors d’edificis amb superacions 
superiors a 10 dBA, i alhora el nombre dels avaluadors d’edificis que presenten 
superacions d’entre 5 i 10 dBA és molt menor. 

En conclusió, l’actualització del model acústic, i el fet de detallar més les fonts de 
soroll que hi intervenen, posen de manifest una disminució important de l’àrea d’afectació 
associada a la B-250, minvant conseqüentment el nombre d’habitatges afectats.  
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7.- PROPOSTES DE MILLORA. 

En base als resultats abocats pel model, treball de camp i observacions dels tècnics 
durant el desenvolupament de la primera part d’aquest treball, la proposta de mesures per tal de 
minimitzar l’impacte acústic caldria centrar-la en 2 vessants: 

- Reduir l’impacte acústic de la B-250 sobre el municipi.   
El nivell d’emissió de les grans infraestructures depèn de les seves característiques 
intrínseques (tipus d’asfalt, traçat, número de carrils, velocitat, etc.) i la densitat de 
trànsit (número total de vehicles, % de vehicles pesants, etc.),  per bé que aquests 
aspectes són difícilment modificables. En aquest cas, però, existeix la possiblitat 
de dissenyar un traçat alternatiu de la via que no travessi la zona urbana sinó que 
la rodegi per la seva part sud. En cas que això no fos viable, o no es pogués dur a 
terme a curt o mitjà termini, les actuacions haurien d’orientar-se a mètodes 
d’increment d’aïllament en els edificis afectats.  
Es descarta l’ús de mètodes de barrera i apantallament per la disposició dels usos 
sensibles a peu de vial, i pel fet que l’Avinguda Onze de Setembre està molt 
enllaçada amb un gran nombre de vials perpendiculars pertanyents a l’entramat 
viari del casc urbà d’El Prat, de manera que la col·locació d’un apantallament 
seria un recurs incòmode, poc pràctic i menys efectiu.  
Tot i així, l’ús de mètodes de barrera i apantallament pot ser plantejable en alguns 
trams en concret, com pot ser l’últim tram de la Ronda de Llevant i el quadrant W 
de la rotonda que enllaça la B-250 (Ronda de Llevant) amb l’Avinguda Onze de 
Setembre i l’accés a Zona Franca, atès que no hi ha connectivitat, es disposa de 
prou espai, i ajudaria a minvar l’impacte del soroll de trànsit rodat (amb molta 
component de transport i vehicles pesants) sobre els habitatges més propers 
(c/Tarragona, c/Aragó, etc). 

- Incrementar els aïllaments en façana dels edificis situats en primera línia de la 
B-250, en aquells casos en què no resulti viable assolir una disminució 
significativa dels nivells d’immissió en façana, mitjançant un programa d’ajuts a 
la col·locació de dobles finestres com a recurs més habitual en aquest tipus de 
situacions. 

7.1.- Alternatives assajades sobre el model. 

Les alternatives que previsiblement puguin tenir alguna incidència sobre les àrees 
d’afectació calculades mitjançant els models numèrics, s’han introduït com a paràmetres i 
condicions de contorn, per tal d’obtenir una primera aproximació de la utilitat i viabilitat 
d’aquestes actuacions correctores. 

En aquest cas, l’actuació assajada mitjançant modelització ha estat la construcció d’un 
vial alternatiu al tram de la B-250 corresponent a l’Avinguda Onze de Setembre, que no travessi 
el nucli urbà. Aquest nou vial, de fet, ja està previst en els estudis previs als projectes de 
desenvolupament urbà del Prat, en concret als projectes de desenvolupament anomenats ARE 
Eixample Sud i ARE Ronda Sud – Aeroport. 

La nova via s’iniciaria a la rotonda situada a la part est de la zona d’estudi i des 
d’aquest punt seguiria uns 400m cap al sud, per després girar, mitjançant una rotonda (ja 
prevista) que alimenta també al nou accés a la Zona Franca, en direcció SW i continuar  cap a 
l’oest amb un traçat més o menys paral·lel a l’actual, bordejant el Parc Nou pel sud fins a 
empalmar amb la Ronda Sud a l’alçada del c/Riu Túria. A partir d’aquest punt, seguiria pel 
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traçat actual de la Ronda Sud (que hauria de ser modificat per adaptar-lo als paràmetres i 
característiques de la variant) fins empalmar amb l’extrem oest de l’Avinguda Onze de 
Setembre. Pel traçat antic circularien només els vehicles de trànsit intern, mentre que el trànsit 
de pas es desviaria cap a la nova via.  

S’ha estimat que la variant suportaria una IMD de 9.468 vehicles, mentre que el trànsit 
residual de l’Avinguda Onze de Setembre es reduiria fins a una IMD estimativa de 2.334 
vehicles. 

 
Imatge 22: Exemple de recorregut alternatiu (en blau) per descongestionar l’actual (en vermell). 

La modelització ha consistit en dibuixar sobre el plànol un possible traçat de la variant 
de la B-250 i determinar la seva afecció acústica i la de l’Avinguda Onze de Setembre a partir 
de les IMD assignades. Per a una millor estimació del grau d’afectació de la nova via, s’han fet 
els càlculs considerant dues possibilitats: que tant l’Avinguda Onze de Setembre com el vial 
alternatiu estiguin pavimentades amb asfalt de tipus bituminós, i que ho estiguin amb asfalt de 
tipus porós (sonoreductor). 

Val a dir que a data de la elaboració d’aquest treball, es té constància de la existència 
d’un Pla de Desenvolupament Urbanístic per aquesta zona del municipi, que contempla la 
consolidació d’un nou barri (Eixample Sud) al sòl situat al sud de l’actual avinguda Onze de 
Setembre. En aquest context, caldrà observar la forma de compatibilitzar aquest creixement 
urbanístic amb el traçat del vial alternatiu, per garantir que esdevingui realment una solució al 
problema del soroll, i no pas un simple desplaçament, en el qual el veïnat afectat sigui el que viu 
al nou sector residencial. 

En resum, l’alternativa analitzada en aquest document ha d’entendre’s com una 
aproximació conceptual als efectes que tindria la descongestió de l’Avinguda Onze de 
Setembre, però en cap cas és un anàlisi ferm de futurs traçats ni projectes urbanístics en fase de 
projecte o d’estudi. 

Per disposar d’un criteri objectiu d’àrea “beneficiada” d’aquestes eventuals millores, 
s’han calculat les immissions a un total de 247 edificis (concretament, agrupacions de finques a 
nivell d’illa/parcel·la), que responen a la pràctica totalitat d’edificacions afectades en major o 
menor grau pel soroll de les infraestructures contemplades en aquest estudi. 
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7.2.- Resultats obtinguts. 

7.2.1.- Alternativa 01. Traçat alternatiu de la B-250. 

 

 
Imatge 23: Mapa d’isòfones de la solució de traçat alternatiu amb asfalt bituminós en període diürn. 

 

 

 
Imatge 24: Mapa d’isòfones de traçat alternatiu amb asfalt bituminós en període nocturn. 
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Es pot observar una reducció significativa dels nivells sonors que incideixen sobre la 
primera línia d’edificis de l’Avinguda Onze de Setembre. No obstant, l’àrea d’afectació no 
experimenta una reducció molt acusada, ja que queda delimitada precisament per aquests 
primers edificis, que realitzen la funció d’apantallament i “protegeixen” els edificis situats al 
darrera. Aquest efecte d’apantallament es manté tant en la circumstància actual com en 
l’alternativa assajada. 

La següent taula mostra els nivells sonors calculats a alguns dels elements receptors 
puntuals (illes d’edificis residencials situats a l’entorn de l’Avinguda Onze de Setembre) 
distribuïts al llarg de l’àrea d’afectació (mostrant únicament aquells que queden sota l’àrea 
d’influència d’aquest eix viari), destacant en verd aquells que presenten una millora d’entre 2 i 
5dBA i en blau aquells que presenten una millora superior als 5dBA: 

 

Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

2  2,2  2,2  2,3  2,3 

12  5,9  5,9  5,9  5,9 

15  5,9  5,9  5,8  5,8 

32  3,8  3,2  2,4  3,1 

37  6,1  6,1  6,1  6,1 

56  2  1,6  1,1  1,6 

64  5,3  5,3  5,3  5,3 

81  5,5  5,5  5,6  5,5 

128  4,2  4,2  4,2  4,3 

130  0,7  0,7  0,8  0,6 

133  3  3,2  3,3  3,1 

134  1,3  1,2  0,2  1,3 

145  4,4  3,8  3,3  3,9 

176  5,2  5,2  5,2  5,2 

244  1,8  1,8  1,8  1,8 

Taula  2. Millores esperables a 4m d’alçada als habitatges més beneficiats. Variant amb asfaltat bituminós. 

En resum, es pot concloure que la construcció d’un traçat alternatiu de la B-250 que 
no travessi el nucli urbà aconsegueix millores en l’àrea d’afectació de l’eix viari, però molt més 
en termes d’intensitat sonora a primera línia (disminució acusada dels nivells d’immissió a la 
primera línia d’habitatges), que no pas quant a la seva extensió (àrea d’afectació). Aquest efecte 
és previsible precisament per l’efecte d’apantallament que proporcionen els habitatges situats a 
primera línia al davant de la Avinguda Onze de Setembre. 

La manera més immediata d’incrementar els beneficis d’aquesta actuació correctora 
queda directament lligada a aconseguir que la reducció de l’aforament sigui més important, 
objectiu difícil si es té en compte que amb tota probabilitat, i malgrat que es proporcioni un 
traçat alternatiu, l’Avinguda Onze de Setembre continuarà sent un vial col·lector de mobilitat 
amb origen o destí els diferents carrers perpendiculars que alimenten el nucli urbà de El Prat. 
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7.2.2.- Alternativa 02. Traçat alternatiu de la B-250 i paviments sonoreductors. 

 

 

 
Imatge 25: Mapa d’isòfones de la solució de traçat alternatiu amb asfalt porós en període diürn. 

 

 
Imatge 26: Mapa d’isòfones de traçat alternatiu amb asfalt porós en període nocturn. 
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Es pot observar una lleu reducció dels nivells sonors a l’àrea d’afectació de la variant 
en relació a l’alternativa 01.  

La següent taula mostra els nivells sonors calculats a alguns dels elements receptors 
puntuals distribuïts al llarg de l’àrea d’afectació (mostrant únicament aquells que queden sota 
l’àrea d’influència d’aquest eix viari), destacant en verd aquells que presenten una millora 
d’entre 2 i 5dBA i en blau aquells que presenten una millora superior als 5dBA: 

 

Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

2  2,3  2,3  2,4  2,3 

12  5,9  5,9  5,9  5,9 

15  5,9  5,9  5,8  5,8 

32  5,1  4,5  3,8  4,5 

37  6,1  6,1  6,1  6,1 

56  2,7  2,4  2  2,4 

64  5,3  5,3  5,3  5,3 

81  5,5  5,5  5,6  5,5 

128  4,2  4,2  4,2  4,3 

130  0,7  0,7  0,8  0,7 

133  3  3,2  3,2  3,1 

134  1,2  1,3  1,4  1,3 

145  5  4,5  4  4,5 

176  5,3  5,3  5,3  5,3 

244  1,8  1,9  1,9  1,8 

Taula  3. Millores esperables a 4m d’alçada als habitatges més beneficiats. Variant amb asfaltat porós. 

Es pot concloure que executar el traçat de l’eix variant amb asfalt sonoreductor  molt 
probablement tingui un efecte molt discret, o en alguns casos fins i tot menyspreable. D’altra 
banda, partint de la base què aquest traçat variant, d’executar-se, hauria de projectar-se a la 
major distància possible dels usos residencials, la necessitat d’emprar asfalt sonoreductor 
quedaria molt qüestionada. 

En canvi, l’ús d’asfalt sonoreductor a vials més propers a usos residencials, com seria 
l’Avinguda Onze de Setembre un cop pacificada i integrada a l’entramat urbà d’El Prat sí tindria 
més sentit, ja que la millora en termes de confort acústic és sovint molt més acusada que el que 
es pugui deduir dels indicadors estrictament d’immissió.  

7.3.- Valoració en termes d’Edificis Exposats. 

Pel que fa a la solució basada en la reducció del nombre de vehicles que circulen per 
l’Avinguda Onze de Setembre per desviament del trànsit de pas per una via alternativa de nova 
construcció, la població potencialment beneficiada es situa especialment a la primera línia 
d’edificis situats en aquesta via, i en menor mesura els habitatges situats en una segona fila.  

Aquests resultats s’han de considerar merament orientatius, ja que es tracta d’una 
modelització feta a partir d’un traçat hipotètic i unes IMDs estimades a partir de l’aranya de 
trànsit de 2012. La determinació exacta de l’afectació de la variant (àrea d’influència i nivells 
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acústics) i les possibles mesures correctores a aplicar en cas necessari s’hauria de fer a partir del 
projecte de traçat definitiu i les dades de mobilitat previstes en el projecte.  

Per tal de comparar les dues alternatives proposades en aquest estudi, la següent taula 
mostra l’estadística de millora acústica vs. nº d’edificacions incloses a l’estudi: 

 

Resum Estadístic 

Millora  Alt01  Alt02 

<0dBA  58%  55% 

0‐2 dBA  14%  15% 

2‐5 dBA  11%  11% 

>5 dBA  17%  19% 

Taula  4. Percentatge d’edificis receptors que percebran millora. 

S’observa que els resultats assolits amb ambdues alternatives són molt similars, per bé 
que les millores assolides mitjançant l’ús de paviments sonoreductors són lleugerament millors 
que els resultats assolits amb el paviment bituminós convencional. 

Tot i així, s’observa que la opció de desviar el trànsit des de vials d’alta afectació cap 
a recorreguts amb un impacte menor assoleix unes cotes d’èxit força interessants. Així, al marge 
de què, sense dubte, la totalitat dels habitatges situats a peu de l’Avinguda Onze de Setembre 
percebran una millora més que destacable, resulta també interessant que el 17% de tots els 
edificis inclosos a l’àmbit d’estudi percebran millores superiors als 5dBA. Aquesta proporció 
s’incrementa fins al 19% en el cas del paviment sonoreductor. 

7.4.- Valoració en termes de Població Exposada. 

L’avaluació de les immisions imputables a les infraestructures incloses a l’estudi, i les 
diferents propostes de millora, en termes de població exposada s’exposa en aquest sub-capítol. 

En valors absoluts de població, la següent taula, partint del volum de població 
afectada pels nivells d’immissió en la situació actual, indica quants ciutadans quedarien inclosos 
en aquests rangs de valors si s’executessin les alternatives proposades com a línia de millora. 
Per a major claredat, la columna Variació indica el diferencial de volum de població de cada 
nivell sonor, sota cadascuna de les alternatives. 

Com a població inclosa en l’àmbit de l’estudi, es considera a la població de l’entorn de 
les infraestructures modelitzades, i exposades a un nivell d’immissió atribuïble a aquestes 
infraestructures, igual o superior a 30dBA en període nocturn. 
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Estadístiques de Població Exposada. Valors Absoluts. 

dBA 
Estat Actual Alternativa 1 Alternativa 2 
nº habitants nº habitants variació nº habitants variació 

30-45 11.590 11.786 196 11.962 372 
45-50 1.996 4.212 2.216 4.306 2.310 
50-55 2.515 3.368 853 2.744 229 
55-60 2.619 1.209 -1.410 1.240 -1.379 
60-65 508 39 -469 6 -502 
65-70 0 0 0 0 0 
>70 0 0 0 0 0 

Total: 19.228 

Taula  5. Població exposada. Valors absoluts i variacions segons alternatives. 

Les mateixes dades, expressades en termes relatius (%) respecte a la població total del 
terme municipal afectada per les immissions procedents d’aquestes infraestructures, es mostren 
a la següent taula: 

 

Estadístiques de Població Exposada. Valors Estadístics. 

dBA 
Estat Actual Alternativa 1 Alternativa 2 
nº habitants nº habitants variació nº habitants variació 

30-45 60,3% 61,3% 1,0% 62,2% 1,9% 
45-50 10,4% 21,9% 11,5% 22,4% 12,0% 
50-55 13,1% 17,5% 4,4% 14,3% 1,2% 
55-60 13,6% 6,3% -7,3% 6,4% -7,2% 
60-65 2,6% 0,2% -2,4% 0,0% -2,6% 
65-70 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
>70 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total: 100,0% 

Taula  6. Població exposada. Valors relatius i variacions segons alternatives. 

Atès que els escenaris assajats únicament contemplen reduccions de nivells sonors, no 
poden donar-se casos en què es detectin “empitjoraments”. En conseqüència, en aquelles 
caselles on s’observi un valor positiu (que implica un augment de població en aquella 
categoria), s’ha d’entendre que aquest augment es deu a ciutadans que “provenen” d’escenaris 
d’exposició prèviament més desfavorables. 

La següent gràfica permet comparar la població exposada als nivells d’immissió 
originats per les infraestructures incloses a l’estudi, agrupades seguint la mateixa  filosofia que 
les taules anteriors. Aquesta visualització permet observar el desplaçament de ciutadans de 
categories més altes d’immissió cap a categories pròpies de nivells de confort acústic més 
interessants. Val a dir que a la representació gràfica s’exclou la població amb nivells d’immissió 
menors a 45dBA en horari nocturn, ja que es considera que aquesta població, a la vista 
d’aquests nivells d’immissió tan baixos, ja queden fora de l’àmbit d’afectació de les 
infraestructures contemplades a l’estudi. 
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Imatge 27: Gràfic comparatiu d’alternatives. Població exposada segons nivells d’immissió..  

 

Les gràfiques mostren una reducció significativa del volum de població exposada a 
valors superiors als 55dBA, i de fet pràcticament desapareixen els casos de ciutadans exposats a 
nivells nocturns superiors als 65dBA. Aquesta tendència és un resultat objectivament positiu. 

Pot cridar l’atenció, però, l’increment del gruix de població exposat a nivells d’entre 
45 i 55dBA. Això s’explica per dos motius: 

- Per un costat, hi ha un gruix important de ciutadans de l’entorn de l’Avinguda 
Onze de Setembre, especialment aquells que viuen en una segona línia 
d’habitatges o edificis un xic més allunyats, que davant d’una reducció 
significativa dels nivells d’immissió, passen d’estar sotmesos a nivells de 
categories superiors, a aquests valors d’immissió, molt més tolerables i en 
compliment de la Normativa vigent. 

- I per una altra banda, el traçat alternatiu no és totalment inocu, i esdevindrà un nou 
focus de soroll. No obstant, el fet de què es projecti allunyat d’habitatges i usos 
sensibles, permet que el volum de població que quedi afectat per aquest vial (i que 
en l’actualitat no ho està), rebi nivells sonors d’entre 45 i 55dBA en període 
nocturn. Per tant, és lògic que la bossa de població que percep, en major o menor 
mesura, el soroll de trànsit de la nova variant, incrementi el volum total de 
població exposada i  inclosa en l’àmbit d’estudi. 

En quant al número d’habitants que, pels efectes de les infraestructures contemplades 
a l’estudi, es troben exposats a un nivell d’immissió nocturn, Ln, superior als 55dBA i que, per 
tant, caldria considerar que es troben en una situació d’incompliment dels objectius de qualitat 
per a usos residencials, l’estat actual i les diferents alternatives ofereixen les següents 
avaluacions: 
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Resum de Dades de Població Exposada. Objectius de Qualitat. 

dBA 
Estat Actual Alternativa 1 Alternativa 2 
nº habitants nº habitants nº habitants 

Ln<55dBA 16.101 19.366 19.012 
Ln>55dBA 3.127 1.248 1.246 

Taula  7. Població exposada. Avaluació d’Objectius de Qualitat. 

En quant a l’anàlisi comparatiu de les diferents mesures correctores analitzades, la 
següent taula mostra el número d’habitants que percebrien algun grau de millora com a 
conseqüència de la posada en pràctica de les mesures correctores proposades: 

 

Població que Percebria Millora. 

Alternativa 1 Alternativa 2 
Núm. Beneficiaris Núm. Beneficiaris 

3.265 3.267 

Taula  8. Població exposada. Beneficiaris de les diferents línies d’actuació. 

S’observa que el gruix de població que percep alguna mena de millora en els nivells 
d’immissió nocturna es manté pràcticament igual en les dues alternatives. Això és degut a què, 
de fet, l’alternativa 2 és una versió “millorada” de l’alternativa 1, de manera que qui percebés 
millora en l’alternativa 1, sota el supòsit segon la segueix percebent, però amb més claredat. 

7.5.- Valoració Econòmica dels resultats. 

En termes econòmics, les inversions estimatives associades a cascuna de les propostes 
de millora incloses en aquest estudi es detallen de forma aproximada. (Font: Base de Dades 
BEDEC per a obres d’edificació i enginyeria civil. Versió Gener 2014). 

Val a dir que la valoració únicament es centra en emetre una primera estimació de cost 
de l’adequació i pacificació de l’actual avinguda Onze de Setembre, sense entrar a valorar el 
cost de la construcció del traçat variant. Òbviament l’import final variarà de forma molt 
substancial en funció de l’abast de les obres de millora i remodelació; per tant, els imports 
expressats en aquest estudi sota cap concepte es poden considerar vinculants, tractant-se d’una 
valoració amb finalitats comparatives. 

Així, l’anàlisi econòmic inclòs en aquest document es basa en un import estimatiu que 
representa la inversió associada a la reurbanització, adequació, pacificació, senyalització i 
integració a l’entramat urbà (a mode de zona semipeatonal o eix comercial) de l’actual 
avinguda. Per a repercutir l’eventual sobre cost de la mateixa solució però executada amb 
paviment sonoreductor (alternativa 2), es comptarà un sobrecost sobre el total d’un 10% sobre 
l’import total de l’alternativa 1. 

7.5.1.- Alternativa 01:  

- Remodelació funcional de l’Avinguda Onze de Setembre, considerant reurbanització, 
senyalització i pacificació per a la seva integració al teixit urbpa i comercial de El Prat, 
mitjançant pavimentació bituminosa clàssica. S’estima un cost orientatiu de 900.000€.  
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7.5.2.- Alternativa 02:  

- Remodelació funcional de l’Avinguda Onze de Setembre, considerant reurbanització, 
senyalització i pacificació per a la seva integració al teixit urbà i comercial de El Prat, 
mitjançant pavimentació porós/sonoreductor. S’estima un cost orientatiu de 990.000€.  

7.6.- Valoració Global dels resultats. 

Segons el resultat de l’estudi dut a terme al terme municipal de Prat de Llobregat, la 
disminució de l’aforament de trànsit a l’Avinguda Onze de Setembre és la línia de treball que 
millors resultats pot assolir en quant a la disminució de l’impacte acústic sobre el casc urbà d’El 
Prat. A més, es tracta d’una intervenció que, de forma més o menys explícita, ja es contempla en 
els plans de desenvolupament urbanístic de l’anomenat Eixample Sud de Prat de Llobregat. 

Precisament el fet de tractar-se d’una línia d’actuació contemplada ja en els esborranys 
de planificació i creixement del municipi, convida a vigilar que el creixement del casc urbà, i la 
construcció d’aquest eventual traçat alternatiu, no esdevingui un escenari de conflicte desplaçat, 
en el qual el trànsit sotstret de l’Avinguda Onze de Setembre passa a ser un focus de conflicte a 
les zones de nou desenvolupament. 

Per evitar això, caldrà preservar una distància suficient entre aquest hipotètic vial 
alternatiu i els nous usos residencials. La determinació de la distància òptima dependrà 
directament de l’aforament de trànsit previst, del grau de pacificació que es vulgui assolir a 
l’actual eix, etc. 

Les alternatives assajades contemplen, en ambdós casos, una proposta de traçat de 
circumval·lació pel sud d’El Prat, per bé que s’hi ha assajat també la millora que s’assoliria 
mitjançant l’ús de paviments porosos o sonoreductors, respecte paviments tradicionals 
(bituminosos). 

Ambdues alternatives es diferencien, en termes d’edificacions beneficiades i població 
exposada, relativament poc. Així, totes dues alternatives assoleixen una reducció de més de la 
meitat de la població exposada a nivells d’immissió nocturna superior als 55dBA, passant dels 
3.127 ciutadans actualment afectats per nivells nocturns superiors als 55dBA, als 1.250 en 
qualsevol de les dues alternatives, aproximadament. 

La reducció dels nivells d’exposició mitjançant mètodes d’apantallament no s’ha 
contemplat de forma específica, ja que el traçat estudiat està molt vinculat a l’entramat de 
carrers propis del casc urbà d’El Prat, dificultant la construcció d’un apantallament eficient 
sense obstaculitzar mobilitats i visibilitats, i impedint de forma molt incisiva la integració de 
l’Avinguda Onze de Setembre al teixit viari. No obstant, la opció d’apantallament pot ser viable 
en alguns trams concrets, com són el tram final de la Ronda de Llevant i la rotonda que alimenta 
tant l’accés a la Zona Franca com l’Avinguda Onze de Setembre. En aquest cas, l’apantallament 
del voral oest, on no hi ha enllaços viaris a preservar, permetria disminuir els nivells d’immissió 
sobre alguns blocs d’habitatges propers. Malauradament, però, es tractaria d’una actuació amb 
repercussions força positives, però d’àmbit molt local.  

La següent taula exposa el resum de les principals característiques de les diferents 
alternatives estudiades, tant en termes de població afectada, com en termes d’inversió 
econòmica. S’hi mostren les següents variables: 

- Número de ciutadans que, pels efectes de les infraestructures incloses a l’estudi, es 
troba sotmesa a un nivell d’immissió nocturn, Ln, superior als 55dBA. Aquesta 
dada es mostra tant per l’a situació actual , com sota el supòsit de cadascuna de les 
alternatives de millora estudiades. 
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- Número de ciutadans que, mitjançant cadascuna de les línies d’actuació, 
percebrien una millora en els nivells d’immissió nocturns. 

- Número de ciutadans que, respecte l’estat actual, experimentarien una millora 
d’immissió tal que passarien a rebre un nivell d’immissió nocturna inferior als 
55dBA. 

- Inversió estimativa associada a cadascuna de les alternatives, considerant la 
implementació bàsica. 

- Ràtio d’inversió per ciutadà beneficiat, per a cadascuna de les alternatives incloses 
a l’estudi. 

 

Ratios Econòmics 

dBA 

Estat 
Actual 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

nº 
habitants 

nº habitants nº habitants 

Ln>55dBA 3.127 1.248 1.246 

Beneficiaris globals 3.265 3.267 

Variació a Ln<55dBA 1.879 1.881 

Inversió Estimativa 900.000 € 990.000 € 

Ratio €/Beneficiari 276 303 

Taula  9. Taula resum. Comparativa general entre alternatives. 

La taula resumeix clarament que qualsevol de les dues alternatives assoleix una 
reducció significativa de ciutadans exposats a nivells sonors superiors als 55dBA en horari 
nocturn. En números absoluts, però, la xifra no és tan destacable, degut a la tipologia 
d’habitatges de la zona, on la densitat de població no és especialment elevada com pot ser-ho en 
altres sectors de l’AMB. 

En quant als ràtios econòmics, s’observa que el sobrecost per l’ús de paviments 
sonoreductors queda molt diluït, passant d’un ratio de 276€/beneficiari als 303€/beneficiari, sent 
ambdues xifres força baixes. La decisió d’optar per una o altra alternativa ha d’incloure també 
conceptes de confort (l’asfalt sonoreductor proporciona un major confort acústic, encara que 
això no es tradueixi estrictament en terme de nivells sonors), però alhora ha d’incloure les 
despeses de manteniment i renovació (l’asfalt porós requereix major esforç de neteja i 
manteniment, i una renovació més freqüent que els paviments bituminosos convencionals. 

En termes únicament de nivells d’immissió i nivells equivalents de soroll, molt 
probablement l’alternativa 1 sigui la més adequada, en tant que més econòmica, amb menors 
despeses de manteniment, i amb una millora acústica molt similar a l’aconseguida amb 
l’alternativa 2. L’alternativa 2 únicament pren sentit si s’inclou al barem de criteris el confort 
acústic (percepció ciutadana de qualitat sonora ambiental, que no sempre es correspon amb un 
criteri mesurable en dBA), ja que l’asfalt sonoreductor modifica el soroll associat al trànsit 
rodat, fent-lo menys molest (subjectivament), però assolint una millora de l’ordre dels 3dBA, 
normalment no gaire més, en termes de nivells sonors. 

Malgrat tots aquests condicionants, el factor que serà determinant a l’hora de valorar si 
l’actuació és exitosa o no és el grau de disminució de l’aforament de trànsit que s’assoleixi a 
l’Avinguda de l’Onze de Setembre. Així, si no s’aconsegueix una reducció significativa 
d’aforaments i velocitats, l’ús de paviments d’alt rendiment serà irrellevant. Val a dir, que pel 
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seu traçat i la seva connectivitat amb els principals carrers interiors del municipi, així com les 
principals pies d’accés i sortida del terme, l’Avinguda Onze de Setembre està cridada a ser un 
dels eixos vertebradors de referència de la mobilitat a la meitat sud del municipi. Per tant, 
aconseguir una reducció significativa del trànsit requerirà un esforç important de planificació i 
disseny que convidi al trànsit a fer ús dels traçats alternatius. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 2: El Prat de Llobregat. 

IT1310-07_02 Rev. V01
10 de desembre de 2014

Pàgina 48/ 66 
 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex I FITXES DE  MESURA DE CURTA DURADA 
 
 



Punt 1
Avinguda Onze de Setembre (Davant Mossos)

Dia 30/10/2014

Hora d’Inici 09:44h

Durada 10 min

Leq dB(A) 69,1 dBA
L10 dB(A) 72,6 dBA

L90 dB(A) 56,9 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) 90

Motos
(vehicles/10min) 6

Pesats
(vehicles/10min) 30

Observacions Afectació B-250

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): 5
Amplada de la via (m): 6
Amplada de la vorera (m): 5+5
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: 4
Sentits de circulació: 2

Punt 2
Avinguda Onze de Setembre, 259

Dia 30/10/2014

Hora d’Inici 10:11h

Durada 10 min

Leq dB(A) 67,9 dBA
L10 dB(A) 71,1 dBA

L90 dB(A) 53,8 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) 98

Motos
(vehicles/10min) 7

Pesats
(vehicles/10min) 17

Observacions Afectació B-250

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): 5
Amplada de la via (m): 10
Amplada de la vorera (m): 5
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: 2
Sentits de circulació: 2



Punt 3
C/ Mataró amb c/ Marina

Dia 30/10/2014

Hora d’Inici 10:28h

Durada 10 min

Leq dB(A) 64,7 dBA
L10 dB(A) 68,4 dBA

L90 dB(A) 56,2 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) -

Motos
(vehicles/10min) -

Pesats
(vehicles/10min) -

Observacions Afectació B-250 a carrers adjacents

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): 4
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: 1
Sentits de circulació: 1

Punt 4
Rotonda Avinguda Onze de Setembre

Dia 30/10/2014

Hora d’Inici 10:49h

Durada 10 min

Leq dB(A) 66,6 dBA
L10 dB(A) 70,4 dBA

L90 dB(A) 53,9 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) -

Motos
(vehicles/10min) -

Pesats
(vehicles/10min) -

Observacions Afectació B-250

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -
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Annex II FITXES DE  MESURA DE LLARGA DURADA 

 



Lden = -- dB(A) Leq dia(7-21h) = 66,2 dB(A) Leq vespre(21-23h) = 65,7 dB(A) Leq nit(23-7h) = -- dB(A) 

Punt 1 
Onze de Setembre, 265, 1r 1a 

20

30

40

50

60

70

80

90

dB
(A
)

Hora

Evolució�temporal�en�el�punt�24�1

Leq,�dBA L10,�dBA L90,�dBA

*�Lesmesures�s'han�realitzat�cada�5�minuts

Dades�No�Vàlides Dades�No�Vàlides

Observacions: Punt representatiu del soroll de trànsit del carrer Onze de Setembre. 
Dades no vàlides per motius meteorològics. 

Alçada del sonòmetre (m): 4
Distància a la paret (m): 1,5
Amplada de la via (m): 10
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt 
Carrils de circulació: 2
Sentits de circulació: 2

Data: 10/11/2014 – 11/11/2014                 Hora d’inici:  17:00h    
Temps total de mesura: 24h  Hora de finalització:  17:00h
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Annex III PLÀNOLS DE CARTOGRAFIA ACÚSTICA 
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Annex IV BUTLLETINS DE VERIFICACIÓ PERIÒDICA 

DELS INSTRUMENTS 
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1.- INTRODUCCIÓ. 

L’any 2013, l’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar el Pla de Sostenibilitat 
Ambiental (PSAMB) com a full de ruta de les línies estratègiques d'actuació, així com les 
mesures i accions concretes a desenvolupar per a la sostenibilitat ambiental en el territori 
metropolità. 

Aquest Pla va plantejar la sostenibilitat a diferents escales: el conjunt del territori 
metropolità, la pròpia Institució de l’AMB i els 36 municipis que en formen part. I cadascuna de 
les tres escales es va estructurar en 6 eixos temàtics, essent l’educació per a la sostenibilitat un 
eix de caràcter transversal. 

 

     
Imatge 1:: Estructura i eixos del PSAMB (AMB, 2013) 

 

Dins de l’eix 5 de Salut ambiental, es va realitzar un innovador treball per saber la 
qualitat acústica global del territori metropolità, on es va recopilar i analitzar tota la informació 
existent, tant a nivell municipal com de les infraestructures viàries, ferroviàries i aeroportuàries 
més rellevants. La diferent procedència de la informació va fer necessari un tractament previ 
d’homogeneïtzació d’aquesta i alhora un nou càlcul de les fonts que es solapaven en un mateix 
àmbit, per així tenir una imatge del soroll total final. 

Aquest treball va permetre tenir la primera imatge acústica global de l’àrea 
metropolitana. Això va permetre per un cantó identificar les zones on probablement hi ha algun 
conflicte acústic i per l’altre cantó identificar les zones amb major qualitat acústica que 
s’haurien de preservar. 

Tal i com ja recollia una de les mesures del PSAMB, el present treball vol aprofundir 
en la línia iniciada pel treball anteriorment explicat i analitza amb major detall els punts que 
s’han considerat més problemàtics a nivell acústic. Així, el primer vector sobre el qual 
s’aprofundeix és en avaluar l’afectació deguda a les grans infraestructures i eixos viaris, i 
estudiar la viabilitat i efectivitat d’eventuals mesures correctores. 

A partir dels 17 punts a priori més crítics presents a l’AMB, s’ha realitzat una 
modelització acústica de major detall per confirmar sí és una zona amb problemes de superació 
acústica, i en cas que ho sigui, establir les mesures correctores més adequades i més efectives en 
cada cas. Al llarg de l’any 2013 s’ha realitzat el projecte d’integració de la cartografia acústica 
dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona AMB, com a primer pas d’una ambiciosa 
línia de treball i amb un important ventall d’aplicacions per a agilitzar el control i la gestió del 
soroll ambiental als municipis de l’AMB. 
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Imatge 2: Nivells de soroll diürn, AMB 2013 

2.- OBJECTE I ABAST DE L’ESTUDI. 

Les àrees analitzades a cadascun dels casos específics aprofundeixen en l’estudi de les 
afectacions identificades a l’àrea d’influència de les principals infraestructures de la zona, tant 
les que es localitzen fora del casc urbà, com les que es localitzen a l’interior de l’àrea urbana. 
S’inclouen en el catàleg de focus sonors tots aquells que han estat inclosos en les diferents 
versions de cartografia acústica incloses en el PSAMB, i que generalment responen a grans 
eixos viaris i vies d’alta capacitat, carreteres interurbanes, comarcals i nacionals, així com eixos 
ferroviaris. En aquells casos en què el municipi disposa de mapa acústic de trànsit viari local, 
aquest vector també s’inclou en l’anàlisi. 

Atès que la integració de la cartografia acústica en aquestes zones ha posat de relleu 
l’existència d’àrees de superació dels nivells sonors permesos o desitjables (aquests indicadors 
existents s’obtenen de contrastar els diferents mapes de soroll d’infraestructures respecte els 
llindars permesos), l’anàlisi en detall s’orientarà a determinar l’aportació de cadascuna de les 
infraestructures, per a comprovar que efectivament aquests indicadors de superació són 
representatius del que succeeix en l’escenari real, i estudiar quines actuacions correctores poden 
oferir una millora significativa. 
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3.- MARC LEGAL I NORMATIU. 

La legislació aplicable en afers relatius al control i la gestió del soroll ambiental es 
desglossa en diferents lleis i reglaments, de caràcter estatal, autonòmic i local, que es presenten 
a continuació:  

- Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del 
soroll ambiental. Àmbit d’Aplicació: Comunitat Econòmica Europea. 

- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll. Àmbit d’aplicació: estat 
espanyol. 

- Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, en allò referent a l’avaluació i gestió 
del soroll ambiental. Àmbit d’aplicació: estat espanyol. 

- Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a zonificació acústica, 
objectius de qualitat i emissions acústiques. Àmbit d’Aplicació: estat 
espanyol.  

-  Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
Àmbit d’aplicació: Catalunya. 

- Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a 
l’elaboració de Mapes de Capacitat Acústica. Àmbit d’aplicació: Catalunya.  

- 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. Àmbit d’aplicació: Catalunya. 

- Ordenances Municipals específiques per al control i la gestió del soroll i les 
vibracions. Àmbit d’aplicació: termes municipals inclosos en l’àrea d’estudi.  

Les àrees d’afectació de les diferents infraestructures s’han obtingut dels 
corresponents estudis específics i mapes estratègics de soroll elaborats per les Administracions 
titulars. 

Per a l‘elaboració dels mapes de soroll actualitzats s’han emprat tècniques de 
modelització i simulació incloent els mètodes de càlcul definits a l’Annex 8 – Exigències 
relatives als mètodes de càlcul i mesurament per a la determinació dels índexs de soroll i els 
equips de mesurament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, tal i com s’indica al capítol de metodologia. 
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4.- METODOLOGIA. 

L’estudi específic dels potencials escenaris de conflicte es desenvoluparà seguint el 
següent esquema de treball:  

 

 

 

 

 

DIAGNOSI 
PSAMB

•Població
•Usos Sensibles
•Àrees de Conflicte

AVALUACIÓ 
INCIAL

•Plà d'Usos/POUM/Mapes de Capacitat
•Usos Sensibles
•Participació Ajuntaments

MODELITZACIÓ

•Cartografia BR/ICC
•Aforaments MFOM/Diputació BCN/Estudis de Mobilitat
•Aforaments ferroviaris

TREBALL DE 
CAMP

•Sonometries
•Aforaments
•Observacions in situ

AVALUACIÓ EN 
DETALL

•Població
•Usos Sensibles
•Àrees de Conflicte

MESURES 
CORRECTORES

•Tècniques
•Inversions
•Efectivitats

DOCUMENT

•Critesis de l'estudi i metodologia
•Cartografiat de resultats de modelització
•Conclusions
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4.1.- Diagnosi a partir dels Resultats del PSAMB. Avaluació Inicial. 

En el transcurs dels anteriors treballs d’integració de la cartografia acústica de l’Àrea 
Metropolitana (2013), s’identificaren una sèrie d’escenaris en els quals els resultats apuntaven a 
una possible existència de superacions importants de nivells sonors per sobre dels previstos o 
permesos, en el què s’anomenen zones de conflicte, deguda a la coexistència entre usos 
residencials i grans infraestructures i eixos viaris, de titularitat i/o gestió supramunicipal. Amb 
la finalitat d’aprofundir en l’estudi de l’abast d’aquests escenaris de conflicte, i determinar la 
possibilitat d’emprendre mesures correctores o programes de millora, des del PSAMB es van 
seleccionar un total de 17 punts/escenaris, on es va considerar prioritari fer un primer estudi 
d’aprofundiment. 

Els àmbits d’estudi, amb infraestructures de mobilitat que probablement tenen una 
incidència sobre zona urbana, són els següents: 

 

1. Zona Castelldefels: C-32, C-31 i C-245 

2. El Prat de Llobregat: Carretera B-250 

3. Nus Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern: B-23, N-340, B-20, C-245 

4. Sant Feliu de Llobregat: A-2, B-23 i via del tren 

5. Sant Vicenç dels Horts: A-2, B-23 i va del tren 

6. Molins de Rei: A-2, B-23, N-340 Nord, AP-2, C-1413a i via del tren 

7. Cervelló: N-340 Nord 

8. Pallejà: A-2, C-1413a, AP-2 

9. El Papiol: A-2, C-1413a, AP-2 

10. Sant Andreu de la Barca: A-2, AP-7 i via del tren 

11. Sant Cugat del Vallès: Barri de Mirasol, afectat per AP-7 

12. Badia del Vallès: zona adjacent a la C-58 

13. Zona de Ripollet i Cerdanyola: C-58 i via del tren 

14. Zona Nord de Montcada: C-33, C-17 i via del tren 

15. Badalona – Sant Adrià del Besòs: C-31 

16. Badalona: B-20 Nord 

17. Montgat: C-31 

 

La següent ortofotoimatge ubica els àmbits d’estudi sobre la imatge de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

S’observa que es concentren especialment al corredor d’infraestructures del Baix 
Llobregat, la circumval·lació de l’autopista AP-7, així com a nusos viaris de la zona d’accés des 
del Maresme o des del Garraf, a banda d’un cas proper al Prat de Llobregat, però associat a 
trànsit viari. 
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Imatge 3: Localització de les àrees d’estudi en detall. 

 

Per tal de determinar l’abast dels eventuals conflictes o àrees de superació dels llindars 
sonors previstos, es realitzarà una anàlisi preliminar dels usos sensibles ubicats a cadascuna de 
les zones d’estudi o les seves immediates proximitats. Aquest exercici permetrà conèixer amb 
més detall la tipologia d’usos afectats (habitatges, àrees educatives o culturals, centres sanitaris, 
etc.). Tanmateix, permetrà disposar d’un criteri més per a decidir quines zones han de ser 
objecte d’actuacions correctores o preventives, o quines zones poden situar-se en un segon 
terme de prioritat. 

4.2.- Modelització en detall de l’àmbit en estudi. 

Les característiques de l’espai estudiat i dels focus sonors que hi intervenen es 
reproduiran sobre un model de càlcul, que permetrà estudiar mitjançant càlculs predictius, els 
efectes de les diferents vies d’actuació que es proposin. 

Les modelitzacions es calcularan mitjançant les metodologies definides per a cadascun 
dels tipus de font sonora que poden intervenir en un estudi predictiu de soroll ambiental, segons 
els mètodes recollits a l’Annex 8 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica: 

- Caracterització i Modelització del soroll de trànsit rodat segons el mètode 
NMPB-Routes (1996/2008). 
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- Caracterització i Modelització del soroll de trànsit ferroviari, si s’escau, 
segons el mètode NMPB-Fer i model SRM-II. 

- Modelització de trànsit aeroportuari segons ECAC Doc.29. 

A diferència dels Plans d’Acció clàssics, la possibilitat de poder emetre una diagnosi 
del vector soroll en el seu conjunt permetrà també determinar l’origen de les diferents 
contribucions, per tal de conèixer també la jerarquia de responsabilitats a l’hora d’afrontar un 
hipotètic pla de mesures correctores. 

D’aquesta manera, s’identificaran els focus i s’agruparan per tipologies, diferenciant-
ne les característiques i els aspectes més rellevants que ajudin a interpretar la realitat sonora en 
la que participen. 

En referència a la cartografia emprada per a l’estudi, cal destacar l’ús d’una base 
cartogràfica amb un grau de detall inusual per aquest tipus de treballs. Així, si habitualment les 
bases cartogràfiques de referència parteixen de les sèries d’escala 1:5000 de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC), amb corbes de nivell de 5 metres de resolució, en aquest estudi 
s’ha regenerat la topografia a partir de les matrius de model digital de terreny elaborades per 
Barcelona Regional a partir de dades de l’ICC. Aquest format consisteix en reconstruir el 
terreny amb matrius de punts equiespaiats 2x2 metres en el pla X,Y, amb una resolució d’alçada 
de 1cm. Aquesta altíssima resolució permet reproduir amb molt més detall la forma i evolució 
del sòl,i conèixer el seu efecte sobre la propagació del so. 

Les següents imatges mostren la diferència en grau de detall entre una topografia 
reconstruïda a partir de corbes de nivell amb 5m de resolució, i el mateix terreny reconstruït a 
partir d’una matriu DTM de 2x2m de resolució: 

 

 
Imatge 4: Reconstrucció de topografia a partir de corbes de nivell de 5m de resolució V. 
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Imatge 5: Reconstrucció de topografia a partir de matriu DTM amb 2x2m de resolució H. 

 

Les estadístiques meteorològiques s’han inclòs en la modalitat que recomana la guia 
de bones pràctiques per a la confecció de mapes estratègics de soroll de la Unió Europea (Good 
Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise 
Exposure). En base a aquest text de mètodes recomanats per a la confecció de mapes acústics 
mitjançant eines de modelització, les circumstàncies meteorològiques es consideraran, en funció 
de la franja horària d’estudi, amb els següents condicionants: 

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari diürn és del 50%.   

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari de vespre és del 75%.   

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari nocturn és del 100%.   

D’aquesta manera, cal preveure que la modelització de les dades de caracterització 
nominals (representatives per a una anualitat) dels elements inclosos a l’escenari, oferirà uns 
resultats lleugerament sobre-estimats. Aquesta deriva es considera que incrementa les garanties 
de les polítiques de gestió i protecció de la població vers a les exposicions al soroll ambiental. 

Altres variables pròpies de la modelització contemplen una única reflexió en façanes 
(seguint les recomanacions de càlcul del mètode NMPB, atès que essencialment el soroll 
considerat a l’estudi prové del trànsit) , i consideren els paviments com a superfícies 
acústicament reflectants (llevat d’allà on explícitament es tingui constància de què el paviment 
sigui drenant, porós o sonoreductor), al contrari de les zones vegetades o agràries, on es 
considerarà que el sòl és predominantment fonoabsorbent. 

La modelització s’ha dut a terme sobre la plataforma CadnaA, desenvolupada per 
Datakustik GmbH. Aquest software permet integrar la totalitat de les dades necessàries per a la 
modelització d’escenaris urbans, industrials i entorns d’infraestructures (propagació acústica en 
ambient exterior), i reproduir les condicions de propagació sonora mitjançant els algorismes de 
càlcul oficialment recomanats a tal efecte. 
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El tractament de dades posteriors, tant pel que fa a l’edició de cartografia, l’anàlisi de 
resultats i els càlculs estadístics i comparatius, s’han desenvolupat sobre la plataforma MapInfo, 
desenvolupada per PitneyBowes Software Inc. Aquesta eina permet dur a terme el tractament 
gràfic i de dades en un entorn georeferenciat, assimilable per a la majoria de les plataformes de 
gestió d’informació geogràfica (GIS). 

4.3.- Treball de Camp i Sonometries de la Zona d’Estudi. 

La realitat sonora de l’espai estudiat es contrastarà mitjançant la realització de 
sonometries in situ, amb les que en primer lloc es copsarà la precisió dels valors reflectits als 
diferents tipus de mapes de sorolls. La pròpia campanya de treball de camp permetrà conèixer 
amb detall les condicions de l’entorn i les característiques de l’escenari que han de permetre 
explicar les línies de treball que s’encetaran. 

Les sonometries es duran a terme seguint el protocol definit a l’efecte als Annexos 
tècnics de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i en cas 
de discrepància, es resoldran seguint allò que disposa la Norma ISO:1996 sobre mesura i 
avaluació de nivells sonors ambientals, o bé aquell procediment que cada cas particular 
aconselli. 

En funció de les característiques de l’entorn i/o del soroll a caracteritzar, les 
sonometries es podran realitzar mitjançant mostres de curta durada, o bé mitjançant registres de 
llarga durada i monitoritzacions. 

Alhora, el treball de camp permetrà recopilar un important volum de dades que 
permetran complementar les cartografies (ubicació d’elements rellevants, edificacions noves, 
apantallaments recents, etc) o bé per explicar alguns resultats (aforaments parcials, distribució 
d’usos, etc). 

Per a la realització de les sonometries i les monitoritzacions, s’han utilitzat els 
següents equips: 

- Sonòmetre integrador/analitzador Bruel&Kjaer, Mod. 2250, nº de sèrie 2765002. 
- Sonòmetre integrador/analitzador CESVA, Mod. SC-310, nº de sèrie T224286. 
- Sonòmetre integrador/analitzador CESVA, Mod. SC-310, nº de sèrie T224583. 
- Calibrador de nivell sonor CESVA, Mod. CB-5, nº de sèrie  035126. 
- Calibrador de nivell sonor CESVA, Mod. CB-5, nº de sèrie  041298. 
- kit/micròfon d’ intempèrie CESVA, Mod. TK-1000, núm. de sèrie T224851. 
- kit/micròfon d’ intempèrie CESVA, Mod. TK-1000, núm. de sèrie T227636. 
- Estacions de monitorització sonora contínua en ambient exterior (IP65). 

L’instrumental es manté al corrent de les seves obligacions de verificació periòdica i 
Metrologia Legal, segons l’estipulat a l’Ordre Ministerial ITC/2845/2007, del Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme, pel qual es regula el control metrològic de l’estat dels 
instruments destinats a la mesura de so audible i dels calibradors acústics.  
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4.4.- Avaluació detallada. 

4.4.1.- Avaluació en termes d’edificis exposats. 

Els resultats de la modelització es contrastaran amb les observacions de camp, per 
garantir que els resultats de la modelització són representatius de l’escenari assajat. Alhora, es 
compararan els resultats obtinguts, un cop validats, amb els resultats copsats al PSAMB, per tal 
de confirmar o desestimar, si s’escau, l’existència i abast del conflicte acústic. 

Per tal de determinar l’abast d’una eventual zona de conflicte, els nivells sonors 
calculats es contrasten amb els valors permesos segons els Mapes de Capacitat Acústica, en 
aquells municipis en què aquest Mapa ha estat aprovat i sigui vigent. En casos en els quals no hi 
hagi Mapa de Capacitat Acústica o bé no estigui actualitzat, i atès que els conflictes s’estudien 
sobre usos receptors essencialment residencials, es tindrà en compte que els valors objectiu 
d’una zona de sensibilitat acústica A4 (predomini del sòl d’ús residencial) o d’una zona B1 
(coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents) 
són de 65 dBA en període diürn i vespre, i de 55 dBA en període nocturn, per a zones 
urbanitzades existents. 

Per a il·lustrar l’abast d’una determinada zona de superacions, s’empra la mateixa 
codificació que la utilitzada al PSAMB per a representacions sobre ortofotomapes o plataforma 
Google Earth: esferes de color vermell indiquen edificis on s’enregistren superacions de més de 
10dBA dels nivells d’immissió nocturna respecte els valors permesos per a usos residencials, i 
les esferes taronges identifiquen superacions d’entre 5 i 10 dBA. 

Convé tenir present que les esferes mostrades al PSAMB s’obtenien d’avaluar 
l’afectació d’un determinat edifici a partir dels plànols d’isòfones publicats per a cada 
infraestructura i que, per norma general, corresponen a càlculs de propagació expressats en 
malles de nivells sonors a 4 metres sobre el nivell del sòl. 

En el cas de la modelització detallada que s’ha dut a terme per a aquest treball, en 
canvi, l’avaluació determina la condició pitjor de cada agrupament de façanes (amb una 
resolució de parcel·la o illa d’edificis). Això, a efectes pràctics, vol dir que l’avaluador de 
façanes determina el major nivell d’immissió dels calculats a qualsevol dels trams de façana, i a 
qualsevol de les alçades/pisos.  

Recuperant d’aquest càlcul els nivells corresponents a una alçada de 4 metres, s’obté 
un indicador visual còmode i representatiu, resultat de simplificar l’enorme volum de dades que 
es genera amb el procediment d’avaluació acústica d’edificis, i fàcilment comparable amb les 
dades extretes de la primera fase del PSAMB. 

Les següents imatges il·lustren aquest procés d’extracció de dades a partir de 
l’avaluació d’edificis. 

La primera imatge correspon al resultat gràfic d’executar el procediment de càlcul 
d’immissions a façana d’un determinat bloc d’edificis, en aquest cas d’una alçada equivalent a 9 
pisos (PB+8). S’observa que el procediment de càlcul determina el nivell d’immissió a 
cadascuna de les plantes, i en trams equiespaiats per tal d’obtenir una matriu d’indicadors que 
sigui representativa:  
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Imatge 6: Resultat de l’avaluació d’edificis (immissions a façanes) en uns blocs de PB+8 plantes. 

L’indicador d’avaluació d’edifici “resumeix” els resultats dels indicadors de façana, i 
retorna tres paràmetres: 

- Les plantes de l’edifici en les quals es detecta superació respecte el llindar 
d’immissió per a usos residencials (a l’exemple, s’observen superacions des de la 
planta 1 fins a la 8). 

- El nivell d’immissió màxim enregistrat a qualsevol dels trams de façana i a 
qualsevol planta, en període diürn i nocturn. A l’exemple, l’avaluador indica que 
els nivells màxims són de 69 i 63dBA per als períodes diürn i nocturn, 
respectivament. 

        
Imatges 7 i 8: Indicadors d’avaluadors d’edifici a partir de les immissions en façana, període dia i nit. 

Finalment, per obtenir una representació que resulti fàcilment comparable amb els 
resultats dels treballs realitzats pels diferents ens titulars de les infraestructures, i recopilats al 
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PSAMB, de cadascun d’aquests avaluadors d’edifici s’extreuen les dades corresponents a una 
alçada de 4 metres, i es mostren sobre una base de Google Earth amb la mateixa codificació de 
colors que el PSAMB, en funció de la superació identificada. 

4.4.2.- Avaluació en termes de població exposada. 

Com a factor determinant en el procés d’avaluació de l’abast d’una determinada zona 
de conflicte acústic, i com a criteri objectiu que permet valorar l’efectivitat d’eventuals mesures 
correctores, el treball inclou també un anàlisi en termes de població exposada. 

En aquest sentit, el creuament de les àrees d’afectació (plànols d’isòfones) amb les 
bases de dades que combinen edificació, usos del sòl i cens/demografia permet obtenir de cada 
escenari estudiat, una correlació amb el nombre d’habitants afectats pels diferents ventalls de 
nivells sonors, valorar el volum de ciutadans que es veurien beneficiats per les diferents 
alternatives de millora, etc. 

En concret, l’estudi aprofundeix en l’anàlisi demogràfic d’exposicions al soroll des de 
quatre perspectives: 

- Quantificant, en números absoluts (nº d’habitants), la població exposada als 
diferents nivells sonors generats per les infraestructures i xarxes de mobilitat 
objecte d’anàlisi, tant en les circumstàncies actuals (models actualitzats), com 
sota les diferents propostes de línies d’actuació que s’analitzen per a millorar les 
zones de conflicte. 

- Analitzant, en termes relatius (% d’habitants respecte el cens total del municipi), 
la part proporcional de la població inclosa en l’àmbit d’estudi, sota els diferents 
escenaris avaluats: estat actual, i eventuals línies d’actuació. 

- Quantificant el volum de població, en nº d’habitants, que veuen incrementat el seu 
confort acústic com a conseqüència de les diferents propostes de millora 
avaluades.  

- Avaluant l’escenari de superacions, en termes absoluts (nº d’habitants), 
identificant el número d’habitants exposats a un nivell sonor nocturn (Ln) superior 
als 55dBA, en tant que aquest llindar és el nivell objectiu de qualitat acústica per 
usos residencials en horari nocturn, segons figura a l’Annex A de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de Protecció contra la Contaminació Acústica.    

L’anàlisi en termes de població exposada permetrà disposar també d’un barem 
objectiu que assigna a cada proposta de millora un paràmetre comparable. 

Cal tenir present, a l’hora de valorar les dades d’efectivitat i població exposada, que 
l’estudi inclou únicament les grans infraestructures i els principals eixos viaris que pertanyen (o 
afecten) cadascun dels àmbits analitzats. En canvi, l’anàlisi estadístic i demogràfic 
necessàriament inclou com a paràmetre la totalitat del cens dels termes municipals afectats. En 
conseqüència, cal ser curosos a l’hora de valorar les eventuals conclusions que es puguin 
extreure de l’anàlisi de dades: 

- Una mesura correctora implementada en els municipis A i B, i que aparentment 
suposen una millora per a un “X”% de la població, no serà comparable a no ser 
que es ponderi aquest percentatge respecte al nº total d’habitants del terme. En 
conclusió, per a la valoració comparativa d’unes determinades actuacions, és molt 
més recomanable comparar el volum total de ciutadans, si la comparació es 
realitza entre actuacions proposades a termes municipals diferents.  
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- En canvi, per a la comparació d’efectivitats de mesures correctores proposades en 
l’àmbit d’un mateix terme municipal, la comparació de població en termes de 
percentatges probablement ofereixi una perspectiva més àgil. 

- D’altra banda, el fet d’incloure un numero limitat de fonts sonores en els estudis, 
implica que les conclusions que se’n extreguin seran vàlides només pels nivells 
sonors associats a aquelles infraestructures. A efectes pràctics, si les taules 
d’avaluació d’un determinat escenari mostren els diferents grups de població 
afectats pels diferents nivells sonors, referits a la totalitat de la població, cal tenir 
present que les estadístiques es refereixen únicament a nivells sonors atribuïbles a 
les infraestructures incloses a l’estudi. En cap cas, aquestes taules-resum poden 
considerar-se extrapolables a la totalitat de la població, en tant que molt 
probablement existeixen altres escenaris sonors i ciutadans exposats a nivells 
sonors, d’altres fonts de soroll (altres infraestructures, trànsit local, etc) que no 
formen part de l’escenari estudiat a cada cas.  

4.5.- Mesures i accions preventives/correctores. 

S’enumeraran en aquest capítol un recull de les principals línies de treball que podrien 
estudiar-se amb la finalitat de minvar l’impacte acústic de les activitats i/o infraestructures que 
contribueixen de forma determinant a la superació dels llindars acústics.  

Tradicionalment, per reduir el nivell de so emès per una font de soroll en un receptor 
concret, es pot actuar: 

- Sobre la font. En termes estrictament acústics, és el mètode més efectiu, ja que 
evita la propagació i dispersió de les ones sonores tan bon punt són emeses per la 
font de soroll. L’àrea beneficiada és la pràctica totalitat de l’entorn del focus 
sonor. A la pràctica, això es tradueix en encapsulaments/tancaments (molt habitual 
en el tractament de focus industrials i màquines), millores en característiques 
pròpies del sistema emissor (com pot ser l’asfalt sonoreductor en xarxes viàries), 
etc.  

- Sobre el camí de propagació, les tècniques solen orientar-se a dificultar la 
propagació de les ones sonores, mitjançant obstacles que obliguin a les ones 
sonores a superar elements d’apantallament, difraccions, etc. L’exemple clàssic és 
la pantalla acústica que evita en part la propagació del so emès pel trànsit viari. 
L’àrea beneficiada en aquest cas és limitada a les zones per a les quals s’ha 
dissenyat la millora. Receptors situats fora d’aquesta àrea de millora no percebran 
cap canvi, o poden fins i tot veure’s perjudicats.   

- Sobre el propi receptor. En casos en què l’actuació sobre la font o el camí de 
propagació és inviable (cost, dimensions, etc), s’estudia la possibilitat d’actuar 
sobre l’ítem receptor per tal de protegir-lo, en la mida del possible, de les 
immissions exteriors. En el cas d’edificis i habitatges, per exemple, aquesta línia 
inclou la millora dels elements de façana (façana, finestres, etc), tractaments de 
coberta i altres línies d’actuació, destinades a millorar la qualitat acústica a 
l’interior dels edificis. 

Altres solucions no estrictament acústiques passarien per optar per una reordenació 
racional del territori impedint usos conflictius adjacents, reorganització de la mobilitat, control 
de la velocitat de vehicles mitjançant controls semafòrics, gestió adequada de les activitats, etc. 
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Pel que fa a minvar l’afectació acústica de grans eixos viaris, les actuacions poden 
incloure qualsevol de les tres línies de treball, per bé que predominen les intervencions en forma 
de pantalles acústiques. 

L’estratègia que s’ha demostrat més efectiva per conflictes de trànsit viari interior als 
entramats urbans és la implementació de sistemes de regulació i gestió del trànsit que, sense 
minvar la mobilitat i les necessitats de transports i desplaçaments, permeti donar-hi resposta 
aconseguint una progressiva disminució dels nivells sonors als usos més sensibles. 

Els programes de regulació i gestió del trànsit urbà contemplen des de reduccions de 
velocitat i pacificacions o peatonalitzacions de vials que no necessiten donar cabuda a un 
aforament elevat de vehicles, a regulacions horàries en el cas de centres urbans per permetre 
l’aprovisionament de mercaderies durant una franja horària determinada, etc. Altres mesures 
consisteixen en regulacions de vialitat forçant la utilització de vials alternatius de forma activa 
(restriccions) com passiva (deixant a lliure elecció dels conductors, per tal de que per tendència 
natural s’acabi utilitzant rutes amb menor recorregut o més ràpides, però dissenyades per tal de 
proporcionar menor impacte a la població). 

En vies d’elevada densitat també s’està demostrant una certa efectivitat en quant a l’ús 
de paviments sonoreductors i fonoabsorbents, encara que cal considerar el sobrecost 
d’implantació, les necessitats de manteniment, etc. 

En aquells casos en els que les estratègies de minoració dels nivells de contaminació 
acústica no assoleixen els objectius marcats, o bé hi resulten inviables, cal pensar en la protecció 
dels usos sensibles per tal de garantir, si no es pot en l’exterior, un confort mínim al seu interior. 
Aquestes mesures correctores consisteixen en incrementar el grau d’aïllament en façana dels 
receptors (habitatges, centres educatius, centres sanitaris i hospitalaris, etc.) vers el soroll 
exterior. En el cas d’edificacions existents, això implica normalment la millora o reforç dels 
tancaments exteriors (finestres i carpinteries), i en el cas dels edificis en fase de projectes, 
vetllar per tal que els nivells d’aïllament previstos siguin els més adients a garantir una correcta 
protecció vers els nivells sonors exteriors. 

En definitiva, es contemplaran de forma diferenciada les mesures correctores que 
impliquin actuacions sobre el/els emissor/s (pantalles acústiques, talussos, paviments 
sonoreductors, etc), de les accions que impliquen intervencions sobre els usos receptors 
(actuacions sobre aïllaments en façana, recomanacions en distribució d’usos, etc), i les accions 
que requereixen una visió de conjunt de l’escenari i actuant sobre un ventall més ampli 
d’elements (mesures organitzatives, urbanístiques, etc.) 

Les diferents actuacions correctores seran objecte d’un estudi detallat, que inclourà, 
entre altres aspectes: 

- Una descripció, amb un grau de detall d’estudi informatiu, de les característiques 
tècniques o constructives, si s’escau, de les mesures proposades. 

- Una estimació, mitjançant assaig sobre el model o bé mitjançant previsions 
degudament justificades, dels efectes favorables que tindran sobre l’escenari 
acústic estudiat. Aquestes estimacions es descriuran tant en termes acústics 
(atenuacions, reduccions de dBA’s d’immissió) com en termes d’afectació 
(disminució del número d’usos afectats, població beneficiària de les millores, etc). 

- Una estimació del cost econòmic associat a cada mesura, juntament amb un ratio 
d’avaluació cost/benefici en termes de nivells sonors i població afectada. 

Cal recordar que els avaluadors d’edificis “clàssics” indiquen el nivell de soroll 
màxim identificat a qualsevol punt de la façana de l’edifici. En conseqüència, si un 
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apantallament protegeix efectivament les plantes inferiors d’un bloc de pisos, mentre que les 
plantes superiors queden fora de l’abast de l’apantallament, un avaluador d’edificis pràcticament 
no reflectirà cap mena de millora, per bé que aquesta millora efectivament hi sigui. 

Per evitar aquesta aparent “distorsió”, l’avaluació d’efectivitats de les eventuals 
mesures correctores s’ha dut a terme mitjançant l’avaluació d’edificis limitada a processar els 
nivells d’immissió a 4 metres d’alçada (equivalent a un primer pis). 

Per tal de disposar d’un esbós de criteri quantificable que permeti fer comparacions 
entre les diferents propostes de mesures correctores, es realitza una anàlisi estadística preliminar 
que, contemplant la totalitat dels edificis inclosos en l’àmbit d’estudi, en comptabilitza el grau 
de “benefici acústic” calculant el percentatge d’edificis que experimenten una millora lleu (entre 
0 i 2 dBA), mitjana (entre 2 i 5dBA) o clara (més de 5dBA de millora). 

A grans trets, els edificis inclosos a l’estudi són, aproximadament, els edificis inclosos 
en l’àrea d’aparent afectació extreta de les conclusions del PSAMB. Així, una mesura que 
ofereixi una efectivitat sobre el 15% dels edificis significa que s’han identificat millores en els 
nivells d’immissió en un 15% dels edificis inclosos en l’àrea d’estudi. Per tant, és un indicador 
molt orientatiu, en tant que una àrea d’estudi més àmplia o més estreta pot tenir una influència 
clara en la precisió d’aquest indicador estadístic.  

El capítol de mesures correctores es tancarà amb un resum de propostes analitzades, 
els avantatges i els inconvenients més destacats de cadascuna (cost, viabilitat, etc) amb les 
variables que poden ser essencials a l’hora de decidir quines accions es prioritzen respecte 
d’altres: 

- Solució més efectiva en termes estrictament acústics. 

- Solució més eficient en termes d’inversió vs edificacions beneficiades. 
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5.- DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA EN ESTUDI. 

Aquest document recull les tasques de recerca i anàlisi desenvolupades al voltant del 
cas nº3, que afecta als termes municipals de Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat 
(Barcelona). 

5.1.- Descripció física de l’entorn. 

L’àrea estudiada pertany al terme municipal de Sant Just Desvern i Esplugues de 
Llobregat. Els municipis es troben situats entre Barcelona i els municipis del marge esquerre del 
Llobregat, al sud del Parc de Collserola. 

 

 
Imatge 9: Ortofoto de la zona en estudi. 

5.1.1.- Sant Just Desvern 

Sant Just Desvern té una extensió de 7,8 km2, i una població de pràcticament 16.900 
habitants (dades de IDESCAT, 2013). L’entramat urbà es distribueix al voltant del nucli antic 
de la població, identificant-se creixements urbanístics de diferent tipologia a pràcticament 
qualsevol dels perímetres del centre urbà. El creixement en direcció NE, als turons de 
Collserola, consta d’habitatges unifamiliars, adossats i un format més similar al de la 
urbanització residencial. 

El terme municipal de Sant Just Desvern es troba dins la comarca del Baix Llobregat i 
limita, pel nord, amb Barcelona (Parc Natural de Collserola), per l’est, amb Esplugues de 
Llobregat, pel sud, amb Sant Joan Despí, i per l’oest amb el terme de Sant Feliu de Llobregat. 

Al SW del casc urbà han crescut polígons d’activitats industrials, destacant per la seva 
extensió la Zona industrial Sud-Oest i el Pont Reixat. 

B-23

B-20/C-
32 

C-245 N-340
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La principal infraestructura de transport que circula per Sant Just és l’autopista B-23, 
situada al sud del municipi, que connecta l’Avinguda Diagonal de Barcelona amb les autopistes 
AP2, AP7 i l’autovia A-2. Pel centre de la vila, però, circula una línia del Trambaix i l’antiga N-
340, actualment anomenada Carretera Reial. 

L’entramat urbà, especialment el nucli antic i les seves proximitats més immediates, és 
força dens i atapeït, fet que permet que l’enrenou de les grans infraestructures s’esvaeixi amb 
certa facilitat a mesura que hom s’allunya. 

5.1.2.- Esplugues de Llobregat 

Esplugues de Llobregat té una extensió de 4,6 km2, i una població de pràcticament 
46.700 habitants (dades de IDESCAT, 2013). L’entramat urbà es distribueix al voltant del nucli 
antic de la població, identificant-se creixements urbanístics de diferent tipologia a pràcticament 
qualsevol dels perímetres del centre urbà. Tot l’entramat urbà però, queda dividit per les grans 
infraestructures que el travessen. 

El terme municipal d’Esplugues de Llobregat es troba dins la comarca del Baix 
Llobregat i limita, pel nord, amb Sant Just Desvern i Barcelona, per l’est, amb Barcelona i 
Hospitalet de Llobregat, pel sud, amb Cornellà de Llobregat i Hospitalet de Llobregat, i per 
l’oest amb el terme de Sant Joan Despí i Sant Just Desvern. 

Al sud del casc urbà han crescut polígons d’activitats industrials, són El Gall, 
Montesa, Polígon Industrial del Barri la Plana i el Polígon Industrial del Barri Can Clota. 

Les principals infraestructures de transport que afecten a Esplugues de Llobregat són 
la B-23, i el tram final de la Ronda de Dalt (B-20). Amb una importància inferior, cal destacar 
també les infraestructures viàries que deriven de l’antiga C-245 (actual Avinguda de Cornellà), 
l’antiga N-340 (actual Carrer de Laureà Miró), i la infraestructura ferroviària Trambaix. En tots 
els casos, aquestes infraestructures circulen dins el casc urbà d’Esplugues de Llobregat. 

En algunes zones, l’entramat urbà, especialment el nucli antic i les seves proximitats 
més immediates, és força dens i atapeït, fet que permet que l’enrenou de les grans 
infraestructures s’esvaeixi amb certa facilitat. En d’altres zones en canvi, l’estructura urbana és 
més disseminada i això incrementa l’afectació en residencies més allunyades. Tanmateix, la 
zona on conflueixen pràcticament totes aquestes infraestructures (cruïlla i distribució en rotonda 
de la C-245 i la N-340, i proximitat d’accessos a la B-23 i la B-20) es pot considerar com a 
acústicament saturada, en tant que enregistra de forma contínua un important volum de trànsit 
que es distribueix en multitud de direccions.  

5.2.- Caracterització de fonts/focus de soroll. 

Els focus de soroll més destacats de l’àrea d’estudi es resumeixen a continuació. 

5.2.1.- Trànsit rodat. 

- Autopista B-23, de titularitat estatal, travessa el casc urbà d’Esplugues de 
Llobregat i es situa al sud del terme municipal de Sant Just Desvern. 
Estrictament, la denominació B-23 fa referència a l’enllaç entre l’Avinguda 
Diagonal de Barcelona amb l’autopista AP-7. La B-23 suporta una IMD de 
113.100 vehicles, amb un 3’1% de pesats (dades MFOM, 2012). 

- Ronda de Dalt – B-20 (posteriorment enllaçant amb l’autopista C-32), de 
titularitat autonòmica (Generalitat de Catalunya), travessa el terme municipal 
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d’Esplugues de Llobregat a l’oest. Suporta una IMD de 124.300 vehicles, amb 
un 2’4% de pesats (dades Generalitat de Catalunya, 2012). 

- Carretera C-245, de titularitat autonòmica (Generalitat de Catalunya). 
Travessa el casc urbà d’Esplugues de Llobregat de nord a sud. En el cas 
concret del tram d’Esplugues de Llobregat, l’eix es considera a dia d’avui una 
avinguda urbana, denominant-se Avinguda dels Països Catalans pel tram de la 
B-23 fins a la carretera N-340, i Avinguda de Cornellà des de la carretera N-
340 cap al sud. 

- Carretera N-340, de titularitat estatal. Es tracta de l’antic traçat de la xarxa de 
carreteres nacionals, que a dia d’avui en alguns dels municipis del Baix 
Llobregat han esdevingut, a efectes pràctics, vies de comunicació local o 
avingudes urbanes, això sí, amb una considerable densitat de trànsit. En el cas 
d’Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern, l’eix procedeix d’Hospitalet de 
Llobregat en format d’avinguda urbana, per connectar amb Sant Feliu de 
Llobregat passant per tots els municipis com a avinguda urbana. La 
denominació canvia de Carrer de Laureà Miró a Esplugues de Llobregat per 
Carretera Reial a Sant Just Desvern. 

Per tal de considerar l’afectació del trànsit rodat propi de l’entramat urbà, s’ha tingut 
accés a l’aranya de trànsit de Sant Just Desvern i a les dades de mobilitat en hora punta 
d’Esplugues de Llobregat. Per tal de complementar la precisió de les modelitzacions a l’entorn 
de les zones de conflicte, s’han considerat rellevants les dades de trànsit dels següents vials 
interns de l’entramat urbà: 

- Av. dels Països Catalans (IMD de 30.200 vehicles, carretera C-245). 

- Av. de Cornellà (IMD de 14.200 vehicles, carretera C-245). 

- Carrer de Laureà  Miró (IMD de 13.000 a 30.000 vehicles depenent del tram, 
antiga N-340). 

- Carretera Reial (IMD de 12.500 a 25.000 vehicles depenent del tram, antiga 
N-340). 

- Carrer del Nord (IMD de 7.500 vehicles). 

- Via Augusta (IMD de 0 a 7.500 vehicles). 

- Rambla Modolell (on es declara una IMD de 27.500 vehicles). 

- Rambla de Sant Just (IMD de prop de 12.500 vehicles). 

- C/Sant Martí de l’Erm (IMD de 7.500 vehicles). 

- Av. del Baix Llobregat (IMD de 27.500 vehicles). 

- c/ Major (IMD de 7.500 vehicles). 

- Av. de la Indústria (IMD de 7.500 vehicles). 

- Av. Riera (IMD de 7.500 vehicles). 

5.2.2.- Trànsit Ferroviari. 

- Tramvia: Línia del Trambaix, operada per TRAM. Aquesta línia connecta 
Barcelona amb els diferents nuclis propers del Baix Llobregat mitjançant un 
servei regular de transport de viatgers. S’hi compatibilitzen prop de 380 
circulacions al dia per Esplugues de Llobregat i prop de 130 circulacions al 
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dia per Sant Just Desvern, totes elles amb aturades a les diferents estacions 
dels municipis. La circulació s’efectua a velocitats relativament baixes. 

5.3.- Realitat sonora de la zona en estudi. 

Des del punt de vista del soroll ambiental i densitat de circulació, Sant Just Desvern i 
Esplugues de Llobregat absorbeixen la continuïtat de part de les grans infraestructures sortints 
de Barcelona que circulen dins del casc urbà d’ambdós municipis. 

Així, l’entramat urbà de Sant Just Desvern, conviu amb les plataformes de la B-23 i la 
N-340 amb unes densitats diàries amitjanades de més de 110.000 i 20.000 vehicles 
respectivament. L’entramat urbà d’Esplugues de Llobregat conviu amb les plataformes de la B-
23, la B-20/C-32, la C-245 i la N-340 amb unes densitats diàries amitjanades de més de 
110.000, 120.000, 14.000 i 20.000 vehicles respectivament. 

Aquest cúmul de trànsit viari és, amb tota seguretat, l’aspecte més destacat, com a font 
de soroll d’ambdós termes municipals, ja que el soroll produït per altres fonts de soroll del 
municipi, generen conflictes de soroll molt més puntuals. De fet, si bé l’entramat de carrers 
d’ambdós municipis, malgrat la proximitat, ajuda a esmorteir el soroll de les autovies i 
carreteres, algunes de les zones residencials més allunyades pateixen uns nivells sonors que, 
encara que no molt elevats, són gairebé permanents i permeten identificar fàcilment l’origen. 

En quant a les activitats industrials properes al nucli urbà de Sant Just Desvern, 
destaquen els polígons Zona Industrial Sud-Oest (al SW del casc urbà) i Pont Reixat, situat al S. 
A Esplugues de Llobregat, destaquen els polígons El Gall (al SW del casc urbà), Montesa, 
Polígon Industrial del Barri la Plana i Polígon Industrial del Barri Can Clota (al S del casc urbà). 

D’altra banda, es tracta de municipis amb un nombre destacable d’habitants, 
especialment Esplugues de Llobregat amb més de 45.000 habitants, que dona lloc a una certa 
mobilitat interior, que es distribueix pels vials més importants que voregen el casc antic. Hi 
destaquen els carrers c/Laureà Miró, Av. dels Països Catalans, Av. de Cornellà, Av. de Jacint 
Esteva Fontanet, Av. de Lluís Companys i la Via Augusta. A Sant Just Desvern hi destaquem 
l’Av. Baix Llobregat, la Ctra. Reial, el c/de la Creu, el c/Major i la Rambla Modolell. 

Cal destacar la incidència, però, de vehicles de pas  procedents de polígons i municipis 
de l’entorn, i que forçosament han d’apropar-se a ambdós municipis per a connectar amb 
l’antiga N-340, agafar la C-245, o bé incorporar-se a la B-23 o a la C-32 (B-20). 

5.4.- El PSAMB i el Sistema d’Integració cartogràfica de l’AMB.  

En el transcurs dels treballs d’integració de les cartografies acústiques existents amb 
afectació sobre el terme municipal de Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat, es van 
incorporar els plecs de cartografia acústica següents: 

- Mapa Estratègic de Soroll de l’Autovia B-23 (MFOM). 

- Mapa Estratègic de Soroll de l’Autovia C-32 (B-20) (GENCAT). 

- Mapa Estratègic de Soroll de la carretera C-245 (GENCAT). 

- Mapa Estratègic de Soroll del municipi de Sant Just Desvern 
(AGLOMERACIÓ BAIX LLOBREGAT I). 

- Mapa Estratègic de Soroll del municipi d’Esplugues de Llobregat 
(AGLOMERACIÓ BAIX LLOBREGAT I). 
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- Mapa de Capacitat Acústica d’Esplugues de Llobregat (Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat). 

El municipi de Sant Just Desvern disposava, en el moment de recopilar la informació 
processada en el marc del PSAMB, de Mapa de Capacitat en format pdf però no en un format 
digital georeferenciat, motiu pel qual no es va poder integrar digitalment en data del treball. 

La integració de les diferents versions de cartografia ha posat de relleu una àrea 
d’afectació molt destacable al voltant de les grans infraestructures B-23 a Sant Just Desvern i B-
23, B-20/C-32 i C-245 a Esplugues de Llobregat, fet que en sí no és estrany. No obstant, l’abast 
de les àrees d’afectació mostra una extensió que dóna lloc a dubtes sobre la seva precisió, en 
tant que les afectacions abasten pràcticament la totalitat del casc urbà d’Esplugues de Llobregat 
i s’endinsen de forma important al casc urbà de Sant Just Desvern. D’altra banda, a les zones 
properes a l’antiga N-340 (actualment c/Laureà Mirò a Esplugues de Llobregat i Ctra. Reial a 
Sant Just Desvern) hi destaquen superacions a Esplugues de Llobregat, que s’hauran d’estudiar i 
ampliar l’estudi per la mateixa infraestructura a Sant Just Desvern. 

La següent imatge s’extreu del sistema integrat de cartografia acústica de l’AMB, en 
el qual, sobre una base cartogràfica, es mostren tant les àrees d’afectació de les diferents 
infraestructures (àrees i isòfones), com indicadors gràfics de superacions dels nivells sonors 
declarats, respecte als nivells sonors atribuïts en funció del Mapa de Capacitat Acústica vigent 
(en el cas d’Esplugues), o bé respecte a l’ús predominant del territori (cas de Sant Just): 

 
Imatge 10: Imatge del sistema integrat de cartografia acústica, PSAMB 2013. 

De forma general, a la imatge es presenten els indicadors de superació en forma 
d’esferes: 

- Esferes taronges indiquen receptors afectats amb superacions d’entre 5 i 10 
dBA per sobre dels valors llindars indicats al Mapa de Capacitat Acústica o ús 
predominants del sol. 
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- Esferes vermelles indiquen receptors afectats amb superació per sobre de 10 
dBA. 

Com es desprèn de l’observació de la imatge, hi ha una concentració important 
d’indicadors de superació a les zones afectades per l’empremta sonora de la B-23, i a l’entorn 
les vies municipals d’Esplugues de Llobregat c/Laureà Miró (antiga N-340) i Av. dels Països 
Catalans (antiga C-245).  

Una de les finalitats d’aquest estudi específic és la realització de l’anàlisi acústic de la 
totalitat de les infraestructures, que permeti determinar si aquests indicadors de superació 
realment es corresponen amb la situació real, i en cas de que així sigui, quines infraestructures 
hi contribueixen de forma més destacada, i quines actuacions correctores podrien donar lloc a 
millores significatives. 

6.- ANÀLISI/ESTUDI EN DETALL DE L’ÀREA EN ESTUDI.  

6.1.- Treball de camp. 

Per a disposar de dades actualitzades i un bon coneixement de l’àrea d’estudi, s’ha dut 
a terme un seguit de visites a la zona, per tal de copsar In Situ els aspectes més destacats i 
rellevants de l’àmbit del treball: detalls no reflectits a la cartografia, percepció sonora, etc.  

Complementàriament, s’han realitzat sonometries de curta i de llarga durada en 
ubicacions especialment representatives, que serviran per a ampliar informació i contrastar els 
nivells sonors enregistrats In Situ amb els resultats extrets de les modelitzacions. 

Les mesures de llarga durada consisteixen en l’enregistrament dels nivells sonors per 
un període de 24 hores, tasca que permet, a més de conèixer els nivells sonors en sí i 
l’amitjanament de múltiples mostres, constatar l’evolució dels nivells sonors al llarg de les 24 
hores; aquest aspecte ajuda a interpretar el funcionament de l’entorn, els hàbits locals i els 
nivells sonors característics per a cadascuna de les franges horàries. 

Les mesures de curta durada enregistren el nivell de soroll en un punt determinat 
durant un temps d’integració predefinit a criteri tècnic (10 minuts en el cas d’aquest projecte), 
caracteritzant un determinat emissor/s en un moment puntual.  

En el cas concret de Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat, s’han dut a terme 2 
mesures de llarga durada instal·lant sonòmetres automàtics a dues ubicacions; la finalitat és la 
de caracteritzar In Situ l’afectació de 2 infraestructures rellevants abans comentades: 

• Punt LLD1: Habitatge: c/Laureà Miró, nº260, Esplugues de Llobregat. Trànsit 
local, antiga N-340. 

• Punt LLD2: Edifici Nestlé: Avinguda dels Països Catalans, nº51, Esplugues de 
Llobregat. Trànsit local, antiga C-245. 

Els registres de curta durada s’han centrat principalment en complementar els punts de 
llarga durada en quant a caracterització de les diferents infraestructures i vies locals. 

• Punt CD1: C/de Circumval·lació, Sant Just Desvern. Trànsit B-23. 

• Punt CD2: Av. de la Generalitat, 10, Sant Just Desvern. Trànsit B-23 amb pantalla 
propera al receptor. 

• Punt CD3: Rambla Modolell, Sant Just Desvern. Trànsit via local i tramvia. 
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• Punt CD4: C/Països Catalans – Av. de la Generalitat, Sant Just Desvern. Trànsit 
B-23 amb pantalla propera a l’autovia. 

• Punt CD5: Ctra. Reial, 55-59, Sant Just Desvern. Trànsit via local (antiga N-340). 

• Punt CD6: C/ de la Forja, Sant Just Desvern. Trànsit via local (Av. Baix 
Llobregat). 

• Punt CD7: Av. de Cornellà, 28, Esplugues de Llobregat. Trànsit via local (antiga 
C-245) i tramvia. 

• Punt CD8: C/del Raval de Sant Mateu, Esplugues de Llobregat. Trànsit B-23 
davant pantalla propera al receptor. 

• Punt CD9: C/del Raval de Sant Mateu, 48, Esplugues de Llobregat. Trànsit B-23. 

• Punt CD10: C/Josep Puig i Cadafalch – C/Piles, Esplugues de Llobregat. Trànsit 
B-23 amb pantalla propera a l’autovia. 

• Punt CD11: C/Lluís Domènech i Muntaner, 12-20, Esplugues de Llobregat. 
Trànsit B-23 amb pantalla propera a l’autovia. 

• Punt CD12: C/del Molí, Esplugues de Llobregat. Trànsit C-32 (B-20). 

• Punt CD13: C/de Laureà Miró, Esplugues de Llobregat. Trànsit via local (antiga 
N-340) i tramvia. 

 

A la següent imatge es mostra la ubicació dels punts de mesura de llarga durada. 

 

 
Imatge 11: Imatge dels punts de mesura de llarga durada 
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A continuació es mostra la ubicació geogràfica dels punts de curta durada: 

 
Imatge 12: Imatge dels punts de mesura de curta durada 

6.1.1.- Resultats obtinguts. 

A continuació es presenta en mode resum, els resultats de les mesures de curta i llarga 
durada tabulats.  

 

Punt Data Lden Leqdia Leqvespre Leqnit Observacions 

LLD1 09/10/2014 69,6 dBA 68,6 dBA 65,9 dBA 60,7 dBA Soroll del c/Laureà Miró a façana 
(antiga N-340). 

LLD2 09/10/2014 62,6 dBA 61,3 dBA 59,1 dBA 53,9 dBA Soroll d’Av. dels Països Catalans a 
façana (antiga C-245). 

Taula  1. Resultats de les mesures de llarga durada 

Als annexos del present informe s’adjunten les fitxes de llarga durada amb les dades 
complertes. 

Ambdues mesures presenten una gràfica representativa de soroll de trànsit amb alguns 
pics en moments puntuals. Els nivells en tots els períodes es consideren vàlids. 

A continuació es presenten els resultats de les mesures de curta durada. 
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Punt Data i hora 
mesurament LAeq L10 L90 Nº de 

Cotxes 
Nº de 
Motos 

Nº de 
Pesants Observacions 

CD1 
09/10/2014 

11:00 
58,7 dBA 61 dBA 55 dBA - - - Soroll de B-23. 

CD2 
09/10/2014 

11:10 
57,3 dBA 58,7 dBA 55,4 dBA - - - 

Soroll de B-23 
apantallat. Pantalla 
propera al receptor. 

CD3 
09/10/2014 

12:00 
55,9 dBA 58,1 dBA 52,5 dBA 25 2 2 

Soroll de trànsit intern i 
tramvia. Pas de 2 

tramvies. 

CD4 
09/10/2014 

12:20 
58,3 dBA 59,9 dBA 55,9 dBA - - - 

Soroll de B-23 
apantallat. Pantalla 
propera a l’emissor. 

CD5 
09/10/2014 

12:45 
65,2 dBA 69,3 dBA 50,6 dBA 100 7 11 Soroll de trànsit intern 

a façana (antiga N-340). 

CD6 
09/10/2014 

11:20 
61,1 dBA 63,2 dBA 57,3 dBA 202 26 28 

Soroll de trànsit intern 
a façana. Comptatge de 

vehicles a Av. Baix 
Llobregat. 

CD7 
09/10/2014 

16:10 
64,7 dBA 68,8 dBA 54,4 dBA 94 16 11 

Soroll de trànsit intern 
a façana (antiga C-245) i 

tramvia. Pas de 6 
tramvies. 

CD8 
09/10/2014 

15:45 
53,7 dBA 55 dBA 51,6 dBA - - - 

Soroll de B-23 
apantallat. Pantalla 
propera al receptor. 

CD9 
09/10/2014 

15:20 
65,2 dBA 66,6 dBA 63,1 dBA - - - Soroll de B-23. 

CD10 
09/10/2014 

15:00 
56,1 dBA 58,3 dBA 53,3 dBA - - - 

Soroll de B-23 
apantallat. Pantalla 
propera a l’emissor. 

CD11 
09/10/2014 

14:40 
59,5 dBA 60,7 dBA 57,6 dBA - - - 

Soroll de B-23 
apantallat. Pantalla 
propera a l’emissor. 

CD12 
09/10/2014 

17:05 
57,6 dBA 59,1 dBA 55,3 dBA - - - Soroll de B-20/C-32. 

CD13 
09/10/2014 

16:40 
61,7 dBA 64 dBA 58,1 dBA 209 45 10 

Soroll de trànsit intern 
(antiga N-340) i 

tramvia. Pas de 4 
tramvies. 

Taula  2. Resultats de les mesures de curta durada 
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Als annexos del present informe s’adjunten les fitxes de curta durada amb les dades 
completes. 

6.2.- Modelització acústica. 

6.2.1.- Dades d’entrada. 

Les dades introduïdes al model es resumeixen a continuació: 

- Topografia i orografia: model digital del terreny (DTM) tridimensional (x, y i z) 
en malla de 2x2 metres. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, I.C.C.. 

- Volumetria, edificació i urbanització: aixecament tridimensional (x, y i z). Font: 
Barcelona Regional. 

- Vialitat i carrerer: traçat bidimensional (x i y) corregit i adaptat al DTM existent. 
Fonts: Barcelona Regional i Institut Cartogràfic de Catalunya. 

- Xarxa ferroviària: traçat tridimensional (x, y i z). Font: Institut Cartogràfic de 
Catalunya. 

- Aforaments i estadístiques: 

o Vialitat local/urbana:  

 Aranya de trànsit de Sant Just Desvern. Diputació de Barcelona, 
AIM  (Assessoria d’Infraestructures i Mobilitat). Font: Ajunt. de 
Sant Just Desvern.  

 Dades de mobilitat d’Esplugues de Llobregat. Font: Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 

o Xarxa viària d’alta capacitat:  

 B-23. Anuari de dades d’aforament 2012. Font: Ministerio de 
Fomento. 

 B-20/C-32. Pla d’aforaments 2012. Font: Generalitat de 
Catalunya. 

o Xarxa ferroviària: dades d’aforament i programació de circulacions 2014. 
Font: TRAM, Trambaix. 

A la taula següent s’especifiquen les dades d’aforament més representatives de les 
diferents infraestructures contemplades al model. Val a dir, però, que la caracterització de 
cadascuna de les fonts de soroll respon a un volum de dades molt més extens i detallat; a la taula 
següent es mostren les més representatives. 

 

Eix/Vial/Línia Tipus Categoria IMD/Afor. % pesats Vnom 

B-23 Autopista Trànsit rodat 113.108 3’1% 80 km/h 

B-20/C-32 Autovia Trànsit rodat 124.359 2’4% 80 km/h 

C-245 (Av. Països 
Catalans) Travessera local Trànsit rodat 30.200 10%/6’5%/3% 50 km/h 
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Eix/Vial/Línia Tipus Categoria IMD/Afor. % pesats Vnom 

C-245 (Av. Cornellà) Travessera local Trànsit rodat 15.000 10%/6’5%/3% 50 km/h 

N-340 (Ctra. Reial) Travessera local Trànsit rodat 25.000 10%/6’5%/3% 50 km/h 

N-340 (c/Laureà Miró) Travessera local Trànsit rodat 30.000 10%/6’5%/3% 50 km/h 

Rambla Modolell Local/Urbana Trànsit rodat 27.500 10%/6’5%/3% 50 km/h 

Av. Baix Llobregat Local/Urbana Trànsit rodat 27.500 10%/6’5%/3% 50 km/h 

Rambla de Sant Just Local/Urbana Trànsit rodat 12.500 10%/6’5%/3% 50 km/h 

TRAMBAIX T3 Tramvia Ferroviari local 138 -- 50 km/h 

TRAMBAIX T1, T2, T3 Tramvia Ferroviari local 378 -- 50 km/h 

Taula  3. Dades d’aforament. 

6.2.2.- Validació del model. 

En general, convé tenir present que els valors d’aforament introduïts al model, i, per 
tant, els resultats acústics que se’n deriven, són valors que tenen una representativitat anual, 
mentre que les mesures realitzades poden ser de llarga durada (24h) o bé de curta durada (10 
minuts) en un dia o moment concret. Aquest fet fa que pugui existir una desviació entre els 
valors obtinguts al model i els mesurats. No obstant, les desviacions que es puguin detectar, han 
de ser analitzades i contrastades, per tal de poder diferenciar entre resultats incorrectes de la 
modelització, o bé dispersions degudes a diferències entre les hipòtesis anuals calculades, i les 
circumstàncies reals durant les sonometries.  

D’altra banda, és important assenyalar que, generalment, els valors obtinguts al model 
tendeixen a ser lleugerament més elevats que els mesurats o reals, perquè les tècniques de 
modelització obliguen a contemplar les velocitats nominals de cada tram de vial (sent les 
velocitats reals sensiblement inferiors en el cas de vies de gran capacitat amb episodis recurrents 
de saturació), i d’altra banda les condicions meteorològiques considerades com a base de càlcul 
contemplen sempre una confluència, amb major o menor mesura, de condicions favorables a la 
propagació sonora. En cap cas, però, els mètodes de càlcul inclouen, de forma generalitzada, 
condicions meteorològiques que minvin la propagació del so en ambient exterior. 

A la taula següent s’adjunten les comparatives dels valors obtinguts en el model vers 
les mesures In Situ, tant de llarga com de curta durada. Els valors que s’han pres com a base per 
a la calibració del model es mostren ombrejats. 

 

Punt Mètode Ldia (dBA) Lvespre (dBA) Lnit (dBA) Lden (dBA) Observacions 

LLD1 
Model 72,3 dBA 69,6 dBA 62,4 dBA 72,6 dBA 

Soroll del c/Laureà Miró a 
façana (antiga N-340). 

Mesures 68,6 dBA 65,9 dBA 60,7 dBA 69,6 dBA 

LLD2 
Model 64,5 dBA 62 dBA 55 dBA 64,9 dBA Soroll d’Av. dels Països 

Catalans a façana (antiga C-
245). Mesures 61,3 dBA 59,1 dBA 53,9 dBA 62,6 dBA 
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Punt Mètode Ldia (dBA) Lvespre (dBA) Lnit (dBA) Lden (dBA) Observacions 

CD1 
Model 60,8 dBA 60 dBA 55,9 dBA 63,5 dBA 

Soroll de B-23. 
Mesures 58,7 dBA - - - 

CD2 
Model 57,8 dBA 56,9 dBA 52,7 dBA 60,5 dBA Soroll de B-23 apantallat. 

Pantalla propera al 
receptor. Mesures 57,3 dBA - - - 

CD3 
Model 60 dBA 58,2 dBA 52,7 dBA 61,4 dBA 

Soroll de trànsit intern i 
tramvia. 

Mesures 55,9 dBA - - - 

CD4 
Model 61,2 dBA 60,1 dBA 55,8 dBA 63,6 dBA Soroll de B-23 apantallat. 

Pantalla propera a 
l’emissor. Mesures 58,3 dBA - - - 

CD5 
Model 68,6 dBA 66 dBA 58,9 dBA 69 dBA 

Soroll de trànsit intern a 
façana (antiga N-340). 

Mesures 65,2 dBA - - - 

CD6 
Model 63,2 dBA 61,5 dBA 55,5 dBA 64,4 dBA 

Soroll de trànsit intern a 
façana. 

Mesures 61,1 dBA - - - 

CD7 
Model 66 dBA 63,7 dBA 57,3 dBA 66,7 dBA Soroll de trànsit intern a 

façana (antiga C-245) i 
tramvia. Mesures 64,7 dBA - - - 

CD8 
Model 55,6 dBA 54,3 dBA 50 dBA 57,9 dBA Soroll de B-23 apantallat. 

Pantalla propera al 
receptor. Mesures 53,7 dBA - - - 

CD9 
Model 64,7 dBA 63,6 dBA 59,4 dBA 67,2 dBA 

Soroll de B-23. 
Mesures 65,2 dBA - - - 

CD10 
Model 58,6 dBA 57,2 dBA 52,6 dBA 60,6 dBA Soroll de B-23 apantallat. 

Pantalla propera a 
l’emissor. Mesures 56,1 dBA - - - 

CD11 
Model 62,3 dBA 61 dBA 56,5 dBA 64,5 dBA Soroll de B-23 apantallat. 

Pantalla propera a 
l’emissor. Mesures 59,5 dBA - - - 

CD12 
Model 61,7 dBA 60,4 dBA 55 dBA 63,5 dBA 

Soroll de B-20/C-32. 
Mesures 57,6 dBA - - - 

CD 13 
Model 64,5 dBA 62,6 dBA 56,5 dBA 65,5 dBA 

Soroll de trànsit intern 
(antiga N-340) i tramvia. 

Mesures 61,7 dBA - - - 

Taula  4. Valors del model en els punts de mesura del treball de camp. 
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A la majoria de punts d’avaluació in situ hi ha una dispersió de l’ordre de 3dBA, sent 
habitualment el valor calculat superior al mesurat, fet que és coherent amb les variables de 
càlcul considerades al model de trànsit rodat. Val a dir que les mesures de curta durada es van 
realitzar prenent nota de tots aquells aspectes que poguessin influir als resultats, de manera que 
les condicions de contorn controlades servissin per descartar o validar el model. 

En conclusió, es considera que els resultats del model són vàlids per a servir com a 
base per a l’anàlisi d’eventuals mesures correctores i preventives. 

6.2.3.- Resultats obtinguts. 

En aquest capítol es duu a terme la presentació dels resultats obtinguts en l’actual fase 
del projecte, així com una comparativa de la zona en estudi en relació a les dades obtingudes del 
PSAMB, treball dut a terme el passat any 2013. 

Dita comparativa es centra en valorar els resultats dels models per isòfones i per les 
zones d’afectació detectades, tot corroborant o desestimant l’impacte acústic i identificant les 
fonts de soroll origen de l’afectació.  

6.2.3.1.- Mapes d’isòfones 

Els resultats de la modelització de l’àrea en estudi mostren l’afectació de les 
infraestructures viàries més importants als municipis de Sant Just Desvern i Esplugues de 
Llobregat. En concret, les infraestructures viàries com la B-23, la B-20/C-32 i, en menor 
mesura, la C-245 i la N-340 són els principals focus de soroll en quant a afectació al municipi. 
La línia del TRAM/TRAMBAIX que travessa els municipis té una afectació mínima en termes 
de nivells equivalents de soroll (LAeq). 

A continuació es mostren les imatges dels mapes d’isòfones de la zona en estudi amb 
les dades actualitzades. 

 
Imatge 13: Modelització acústica de la zona d’estudi a Sant Just Desvern i a Esplugues de Llobregat en període diürn. 

B-23

C-245 N-340

B-20/C-32 
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Imatge 14: Modelització acústica de la zona d’estudi a Sant Just Desvern i a Esplugues de Llobregat en període nocturn. 

Com es pot observar al mapa d’isòfones en el període diürn, hi ha una franja 
d’habitatges, els més propers a les infraestructures viàries B-23 i B-20/C-32, afectats per uns 
nivells de soroll entre 65 i 70 dB(A). Algunes de les vies locals també dibuixen aquests nivells a 
les façanes més afectades i en alguns casos valors una mica més elevats. Una segona franja amb 
habitatges que queden afectats amb nivells de soroll de l’ordre de 60 a 65 dB(A) també 
adjudicables a les infraestructures viàries, mentre que una tercera franja de valors oscil·len amb 
valors de 55 a 60 dB(A), fàcilment emmascarats pels nivells de soroll dels propis carrers o vies 
locals.  

El mapa d’isòfones en període nocturn es comporta d’una manera similar al del 
període diürn, amb una diferència amitjanada de 5 dB(A) en els nivells de soroll. És a dir, la 
primera línia d’habitatges afectats es troba entre 60 i 65 dB(A), una segona línia entre 55 i 60 
dB(A) i la tercera entre 50 i 55 dB(A). Val a dir però, que en període nocturn les vies locals 
tenen un trànsit molt inferior i per tant, això queda reflectit a la petjada sonora de la imatge.  

6.2.3.2.- Comparativa de nivells entre el PSAMB i els valors actualitzats. 

A continuació es durà a terme una comparativa entre els resultats obtinguts de primer 
treball d’integració de cartografies acústiques, respecte a les dades actualitzades, en base a les 
prediccions dels mapes d’isòfones obtinguts per període dia i nit, entenent que es tracta de les 
franges horàries més importants. 

A nivell metodològic, les diferències en els resultats obtinguts entre el PSAMB i 
l’actual han de tenir en consideració alguns aspectes essencials:  

• La versió actualitzada incorpora dades de trànsit (i, per tant, afectació sonora) del 
trànsit local, extret de l’aranya de trànsit de Sant Just Desvern i Esplugues de 
Llobregat. En aquest cas, s’han considerat les dades de trànsit de les principals 
vies de distribució internes de la població (Ctra. Reial, c/Laureà Miró, Rambla 
Modolell, Av. Baix Llobregat, Av. Països Catalans, Av. Cornellà, etc.). 

B-23

C-245 N-340 

B-20/C-32 
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• D’altra banda, la versió actualitzada fa un estudi més al detall d’una zona concreta 
i per tant, ha considerat altres factors alhora de modelitzar a part de l’atenuació per 
distància. Aquest fet implica que ha tingut en compte l’apantallament d’obstacles 
com poden ser els edificis, pantalles de nova construcció, etc. 

• Per últim, cal tenir en consideració que les cartografies realitzades per les 
administracions titulars es varen dur a terme amb una perspectiva de treball 
orientat a caracteritzar grans longituds d’infraestructures i àrees molt extenses, i 
per tant amb un grau de detall necessàriament inferior. En els treballs actuals, en 
canvi, el fet de concentrar l’estudi en àrees molt més acotades permet l’ús d’una 
escala de treball molt més detallada. 

Les imatges següents permeten una còmode comparativa visual entre els mapes 
d’isòfones actuals amb els del PSAMB del 2013, obtinguts, cal recordar, de l’agrupament i 
suma energètica dels mapes d’isòfones declarats per cadascun dels ens titulars 
d’infraestructures.  

Cal destacar que apareixen, en el cas de la cartografia actualitzada, únicament les àrees 
d’afectació que afecten de forma directa i predominant a les zones incloses en l’àmbit d’estudi.  

 

 
Imatge 15: Mapa d’isòfones del PSAMB de la zona d’estudi a Sant Just Desvern i a Esplugues de Llobregat en període 

diürn. 
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N-340
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Imatge 16: Modelització acústica actualitzada de la zona d’estudi a Sant Just Desvern i a Esplugues de Llobregat en període 

diürn. 

 
Imatge 17: Mapa d’isòfones del PSAMB de la zona d’estudi a Sant Just Desvern i a Esplugues de Llobregat en període 

nocturn. 
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Imatge 18: Modelització acústica actualitzada de la zona d’estudi a Sant Just Desvern i a Esplugues de Llobregat en període 

nocturn. 

De forma visual, s’observen diversos fenòmens clars i destacables: 

- Com a conclusió més destacada, s’observa que les àrees d’afectació associades a 
l’eix B-23, un cop recalculades amb les dades actuals, són clarament més estretes i 
properes a l’eix viari, que les àrees d’afectació declarades a títol individual pels 
titulars de les infraestructures, especialment a la zona nord de la B-23.   
Amb gairebé tota seguretat, això es deu a què en les modelitzacions realitzades per 
al càlcul d’afectacions de les infraestructures, recopilades al PSAMB, no es va 
incloure l’efecte d’apantallament imputable als edificis o bé a les pantalles de 
nova construcció. Com a resultat, les àrees d’afectació resultaven molt més 
àmplies en quant a superfície del que realment són. 

En certa manera, però, aquest fet és lògic des del moment en què els treballs de 
cartografia acústica dels grans eixos viaris es realitzaren amb una escala de treball 
més adaptada a grans àrees de càlcul (1:25.000), mentre que un anàlisi més en 
detall com el recollit en aquest estudi permet ajustar molt més les variables de 
contorn amb un detall molt més elevat. 

- Mentre que les àrees d’afectació de la B-20/C-32 i la C-245 al PSAMB es definien 
a partir dels eixos de la carretera i només tenien en compte l’atenuació per 
distància, amb les dades actuals obtenim unes àrees d’afectació més precises on en 
alguns casos l’afectació és menor i en d’altres pot arribar a ser major. Això ha 
permès cartografiar també l’impacte acústic real i, per exemple, precisament en un 
tram on la B-20/C-32 va soterrada, es comprova que la seva afectació disminueix. 
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Imatge 19: Imatge ampliada de la zona on la B-20/C-32 va soterrada. Dades recollides al PSAMB 2013. 

 
Imatges 20: Imatge ampliada del tram soterrat, amb cartografia actualitzada. 

- Els eixos viaris interiors del casc urbà d’Esplugues de Llobregat tenen un impacte 
prou destacable, especialment l’antiga N-340 (c/Laureà Miró) i l’antiga C-245 
(Av. Països Catalans i Av. Cornellà).  
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A Sant Just Desvern destaquen per impacte acústic l’antiga N-340 (Ctra. Reial) i 
amb menys afectació l’Av. Baix Llobregat i la Rambla Sant Just. 

- L’impacte acústic de l’eix ferroviari del TRAMBAIX/TRAM és moderat i fins i 
tot  baix, inclús en termes de nivells sonors màxims, malgrat que el traçat pel qual 
circula és proper als habitatges. A les proximitats de les estacions els combois 
redueixen significativament la velocitat. 

6.3.- Avaluació acústica de la zona. 

Els municipis de Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat disposen, a data 
d’elaboració d’aquest treball, de Mapa de Capacitat Acústica aprovat, motiu pel qual l’avaluació 
sonora de la zona es considerarà en base a la sensibilitat acústica assignada a aquests mapes i als 
criteris recollits a la normativa vigent. 

Havent estudiat aquest cas en concret, els usos sensibles afectats són essencialment en 
sòl d’ús residencial, per bé que també hi ha algun ús docent. D’altra banda, si bé en alguns dels 
casos hi ha adjacència amb alguna activitat, de cara a l’avaluació exterior aquesta circumstància 
és intranscendent, donat que els Objectius de Qualitat, segons es defineix a l’Annex A “Qualitat 
acústica del territori. Mapes de capacitat” de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica, adaptada mitjançant el 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,  són idèntics per zona A4 (predomini del sòl 
d’ús residencial) i zona B1 (coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport existents).  

La comparació entre els resultats del 2013 i l’actualització mostra diferències 
significatives:  

 
Imatge 21: Indicadors de zones de conflicte del PSAMB a l’àrea de Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat. 
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Imatge 22: Resultat de l’avaluació d’edificis de l’àrea de Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat. Període nit. 

Les principals observacions que se’n deriven són les següents: 

- L’actualització de les dades d’aforament de trànsit al tram de titularitat estatal de 
la B-23 retorna uns resultats que, respecte als anteriors, identifiquen una 
disminució destacada de nivells sonors (inferior a 5dBA) a les proximitats més 
immediates (plataforma viària). 

- A més, l’àrea d’afectació del soroll de les grans infraestructures pateix una 
reducció molt significativa, amb tota probabilitat degut a què en les primeres 
versions de mapes estratègics de soroll, realitzats amb un grau de detall molt 
inferior, no es tingué en compte l’efecte d’apantallament de les primeres línies 
d’edificis o bé pantalles acústiques que s’han construït a posteriori. 

- El càlcul d’afectació permet identificar usos residencials afectats per superacions 
d’entre 5 i 10 dBA vinculats a l’eix viari de la B-23, concretament en zones on la 
infraestructura no queda apantallada.  

- Aquest resultat, però, contrasta amb el mateix procediment aplicat als plànols 
d’isòfones recopilats al PSAMB, on apareixia una concentració molt important de 
casos de superació severa a l’oest del punt on es creuen la B-23 i el c/Laureà Miró, 
fonamentalment al terme municipal de Sant Just. L’actualització de les dades i 
l’anàlisi de tallat de l’impacte acústic de les infraestructures que afecten aquest 
sector ha permès desestimar la existència d’aquesta concentració de conflictes de 
superació greu. 

- La majoria d’afectacions són d’entre 5 i 10dBA en període nocturn, i provenen 
majoritàriament d’avaluadors situats a l’interior del casc urbà que han identificat, 
en alguns casos, superacions més o menys importants, però imputables al trànsit 
propi de l’interior dels municipis. 

B-23N-340 

C-245

B-20/C-32 
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o Al llarg de l’antiga N-340  c/Laureà Miró a Esplugues de Llobregat i 
Ctra. Reial a Sant Just. En alguns trams se li suma el soroll provinent del 
tramvia, però que majoritàriament quedarà emmascarat pel soroll de 
trànsit viari. 

o A la zona alta de l’antiga C-245  Av. dels Països Catalans a Esplugues 
de Llobregat). 

En conclusió, l’actualització del model acústic, i el fet de detallar més les fonts de 
soroll que hi intervenen, posen de manifest una disminució important de l’àrea d’afectació 
associada a l’eix de la B-23 a Sant Just Desvern, minvant conseqüentment el nombre 
d’habitatges afectats. Alhora, s’han pogut diferenciar també les contribucions a d’altres 
superacions, fet que permetrà decidir amb molta més exactitud les millors vies d’actuació per tal 
d’aconseguir una progressiva millora de la qualitat acústica dels municipi de Sant Just Desvern i 
Esplugues de Llobregat. 
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7.- PROPOSTES DE MILLORA. 

En base als resultats abocats pel model, treball de camp i observacions dels tècnics 
durant el desenvolupament de la primera part d’aquest treball, les mesures per tal de minimitzar 
l’impacte acústic caldria centrar-les en 4 vessants: 

- Reduir l’impacte acústic de l’eix B-23 sobre el casc urbà de l’entorn.   
El nivell d’emissió de les grans infraestructures depèn de les seves característiques 
intrínseques (tipus d’asfalt, traçat, número de carrils, velocitat, etc.) i la densitat de 
trànsit (número total de vehicles, % de vehicles pesants, etc.),  per bé que aquests 
aspectes són difícilment modificables. No obstant, des de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona s’està impulsant un pla de reordenació i remodelació de la B-23, que 
implicaria una actuació de gran abast des de la Diagonal fins al corredor 
d’infraestructures del Riu Llobregat (A-2/AP-2). Entre altres opcions, s’estudia la 
viabilitat del soterrament de la B-23, com a alternativa que assoliria un màxim 
benefici en termes de soroll ambiental a la zona. 

- Reduir l’impacte acústic de l’eix B-20/C-32 sobre Esplugues. En aquest cas, és 
inviable actuar en disseny i configuració del propi eix viari però també és molt 
complicat actuar amb mètodes d’apantallament, i especialment tenint en compte 
que l’afectació sobre usos residencials no planteja superacions elevades. Per tant, 
el més recomanable en aquest cas seria orientar-se a increments d’aïllament en els 
edificis afectats i especialment a noves construccions. 

- Aplicar asfalt sonoreductor als eixos viaris més conflictius. És una de les 
mesures aplicables quan les pantalles acústiques no puguin oferir un bon 
rendiment o bé en sigui inviable la instal·lació, i es considera una mesura efectiva 
tot i que necessita d’un manteniment continuat. 

- Incrementar els aïllaments en façana dels sectors en els quals les barreres 
acústiques no puguin oferir un resultat suficientment satisfactori, mitjançant un 
programa d’ajuts a la col·locació de dobles finestres com a recurs més habitual en 
aquest tipus de situacions. 

7.1.- Alternatives assajades sobre el model. 

Les alternatives que previsiblement puguin tenir alguna incidència sobre les àrees 
d’afectació calculades mitjançant els models numèrics, s’han introduït com a paràmetres i 
condicions de contorn, per tal d’obtenir una primera aproximació de la utilitat i viabilitat 
d’aquestes actuacions correctores. 

7.1.1.- Alternativa 1: Continuació del Programa d’Apantallaments de la B-23. 

Les actuacions analitzades mitjançant modelització han consistit en la col·locació d’un 
apantallament acústic tradicional (vertical), paral·lel a l’eix  de l’autopista B-23, per evitar les 
immissions d’aquest eix d’alta capacitat sobre ambdós entramats urbans. La pantalla 
implementada ha estat del tipus fonoabsorbent, ubicada sobre el límit de plataforma 
pavimentada. En aquest sentit, hi ha una bona part del recorregut que ja disposa de pantalles 
acústiques, fet que queda reflectit en la petjada sonora de la infraestructura i en les zones 
d’afectació. Probablement la millor opció seria continuar amb aquesta línia i instal·lar pantalles 
acústiques davant la resta de zones residencials que queden sense apantallar, tot i que 
actualment es tracta en la seva majoria de construccions aïllades. 
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Imatge 23: Exemple d’apantallament acústic lineal de formigó. Font: Climablock. 

 
Imatge 24: Exemple d’apantallament acústic lineal fonoabsorbent instal·lat a la B-23. 

 

L’efecte de l’apantallament ja existent a l’entorn de la B-23 s’observa amb claredat a 
la següent imatge, on contrasta el tram sense pantalles, en el què les isòfones es dispersen i 
s’allunyen de l’eix del vial, amb el tram apantallat, en el què les isòfones queden confinades 
entre els apantallaments, i s’assoleix una reducció significativa a l’entorn immediat de 
l’autopista: 
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Imatge 25: Tram on la zona sud-oest de la imatge queda protegida per l’efecte d’una pantalla acústica. 

Per tal de copsar si el programa d’apantallaments pot suposar una millora sensible en 
l’entorn de la B-23 (convé recordar que un número important de trams ja han estat equipats amb 
pantalles acústiques, es proposa complementar els apantallaments en aquells trams en què no 
n’hi hagin, i a les immediates proximitats s’identifiquin usos residencials i/o educatius. 

Amb aquesta finalitat, s’han implementat sobre el model a tall d’exemple, 5 trams de 
pantalla acústica lineal, fonoabsorbent, amb una alçada efectiva de 3 metres. La longitud total 
de pantalles contemplades a l’ampliació és de 1.651 metres lineals que, amb una alçada efectiva 
de 3 metres, resulta en una superfície total d’apantallament de 4.953m2.  

7.1.2.- Alternativa 2: Generalització de l’ús de paviments sonoreductors. 

L’asfalt porós i fonoabsorbent, que es coneix generalment com a sonoreductor, és una 
bona solució per millorar la qualitat sonora de zones urbanes amb força trànsit, i on l’aplicació 
d’altres mètodes (apantallaments) esdevé inviable. 

Convé puntualitzar, però, que l’ús d’asfalts fonoabsorbents, malgrat què solen gaudir 
d’una molt bona acceptació per part de la ciutadania (millora notable del confort acústic de 
l’entorn del vial tractat), no sempre s’acompanyen de millores substancials en termes de nivells 
d’immissió. En concret, la millora en nivells sonors no sol ser major de 3dBA, però en canvi, 
l’efecte fonoabsorbent del paviment exerceix una correcció del so, fent que esdevingui menys 
molest o irritant. En conseqüència, malgrat una disminució de nivells sonors relativament 
discreta, la percepció de la ciutadania sol ser molt més accentuada. 

Per altra banda, convé tenir present que l’asfalt sonoreductor requereix d’un 
manteniment més regular (neteja) per mantenir el seu efecte, a banda de que és de col·locació 
més costosa, i requereix una renovació lleugerament més freqüent. Per aquest motiu, no és 
habitual l’ús d’aquest tipus de paviments en vials d’alta capacitat com autopistes i 
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autovies,precisament pel seu deteriorament; en aquests casos el paviment bituminós sol 
estendre’s amb més o menys porositat, però amb finalitat més aviat drenant que no pas de 
reducció sonora. En conseqüència, en aquest treball s’opta per proposar l’ús de paviments 
fonoabsorbents als vials interiors i les avingudes de trànsit local. 

En el model de la zona d’estudi, s’han modificat els paràmetres dels vials urbans per 
tal de què el seu comportament acústic reflecteixi les condicions assolibles mitjançant l’ús de 
paviment sonoreductor. Els paràmetres de les vies d’alta capacitat (paviment bituminós o 
porós/drenant) no s’han modificat en tant que és poc probable que, amb les tècniques 
actualment disponibles, s’apliquin paviments sonoreductors en aquests vials. 

7.1.3.- Apantallaments a l’entorn de la de la B-20/C-32. 

Atès que es preveu assolir una efectivitat molt discreta i sovint nul·la, no s’han assajat 
modelitzacions d’apantallaments a la B-20/C-32, per la forma del perfil de vial respecte els 
habitatges (essencialment, en trinxera als trams de més afectació).  

Això és degut a què la col·locació d’una pantalla, per a ser suficientment efectiva, ha 
de ser el més propera possible a la font de soroll, en aquest cas el traçat de la B-20/C-32. No 
obstant, el fet què la Ronda, en aquesta zona, circuli predominantment en trinxera, deprimida 
respecte a l’entorn, i envoltada per edificacions de certa alçada, obligaria a plantejar 
apantallaments d’unes dimensions difícilment justificables. Per contra, la col·locació de 
pantalles lineals clàssiques limitaria la seva zona de protecció als propis talussos que envolten la 
B-20, mentre que els blocs d’habitatges pràcticament no en percebrien cap efecte. 

7.1.4.- Soterrament de la B-23. 

D’altra banda, es té coneixement de l’interès que han mostrat alguns dels municipis 
afectats per aconseguir el soterrament de la B-23, ja sigui mitjançant la construcció d’un tram 
literalment soterrat (excavació d’una cota de vial inferior, amb la complicació executiva que 
això implica) o bé mitjançant la construcció d’un calaix/fals túnel, que acústicament tindria el 
mateix efecte, però visualment implicaria una intervenció molt agressiva. 

En aquesta mateixa línia, l’Àrea Metropolitana de Barcelona encapçala un equip de 
treball que actualment estudia les diferents opcions i alternatives de remodelació i reforma de 
l’eix viari que forma la B-23, fins al seu enllaç amb el corredor d’infraestructures del Baix 
Llobregat. Les diferents alternatives contemplen com a prioritat la millor integració de la B-23 
al seu entorn, per bé que no es contempla un canvi de traçat, degut a la importància que té 
aquest recorregut. 

Entre altres variables, s’inclouen a l’anàlisi d’alternatives el canvi del perfil per 
accentuar la secció en trinxera, la reurbanització de l’entorn amb usos menys sensibles, que 
assumeixin la funció d’apantallament, la remodelació dels traçats viaris de l’entorn,a així com el 
soterrament d’alguns trams de la B-23. 

Pel que fa al resultat acústic assolit amb aquest pla de remodelació, i especialment pel 
que fa a la opció de soterrar el tronc central de la B-23, òbviament la totalitat del trànsit soterrat 
deixaria de tenir repercussió a l’exterior, llevat de les proximitats a les boques dels túnels. No 
obstant, el pla es troba en fase de conceptualització, i estan per definir encara aspectes bàsics 
com els traçats, els trams eventualment soterrats, i les solucions que s’adoptaran per tal de donar 
solució a les necessitats de mobilitat dels municipis de l’entorn immediat de la B-23. En 
conseqüència, la majoria dels aspectes, que a data d’avui estan encara en procés de definició i 
pendents d’assolir el consens de tots els agents implicats, tenen implicacions importantíssimes 
també en matèria de soroll ambiental, motiu pel qual a aquestes alçades del pla resulta prematur 
emetre’n estimacions d’impacte acústic a partir de modelitzacions. 
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Imatge 26: B-23 a Esplugues. Estat Actual. Font: GoogleEarth. 

 

 
Imatge 27: B-23 a Esplugues. Possible soterrament. Font: La Vanguardia, ed. 12/12/2014. 
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Convé destacar, també, que el soterrament de la B-23 no implica que les zones 
adjacents quedin lliures de soroll: s’han de tenir en compte les entrades i sortides a la B-23 des 
del municipi, els carrers laterals, així com d’altres infraestructures viaries properes que 
actualment poden quedar emmascarades pel soroll generat a la B-23, i que al soterrar l’autopista 
prenguin un protagonisme (viari i acústic) que actualment no tenen. 

En definitiva, aquest estudi no aprofundeix en el possible resultat de les diferents 
alternatives actualment en procés d’estudi per a la reforma de l’eix viari de la B-23, en tant que 
el projecte es troba encara en fase de conceptualització i disseny d’alternatives, de manera que 
modelitzar-ne qualsevol de les possibles alternatives impliqui una incertesa de tal calibre que 
resulta prematur abordar, ara per ara, un anàlisi tan detallat. No obstant, en un futur l’anàlisi de 
les repercussions i millores acústiques que s’assoliran de ben segur que serà objecte d’un estudi 
molt més profund i detallat. 

7.2.- Resultats obtinguts. 

7.2.1.- Alternativa 1: Continuació del programa d’apantallaments de la B-23. 

Pel que fa a les solucions basades en apantallament acústics a la B-23, la població 
potencialment beneficiada per actuacions en aquesta línia es situa especialment a la primera 
línia d’edificis d’Esplugues de Llobregat, i en menor mesura els habitatges situats en una segona 
fila. No obstant, especialment en el tram situat a Sant Just Desvern aquesta consideració queda 
limitada per la Rambla Modolell i l’Av. Baix Llobregat, que té una repercussió en termes de 
soroll que deixaria sense efecte les millores assolides en el soroll provinent de l’eix B-23. 

Els principals inconvenients lligats a aquesta línia d’actuació es divideixen en: 

- La complicació tècnica d’executar pantalles acústiques eficients, respectant alhora 
la connectivitat (sortides i incorporacions) amb eixos propers. 

- L’entramat urbà d’elevat trànsit (en especial antigues N-340 – actual c/Laureà 
Miró – i C-245 – actual Avinguda de Cornellà) a Esplugues de Llobregat, que 
tenen un impacte acústic prou important i predominant a mesura que s’atenuen els 
nivells procedents de les vies B-23 i B-20/C-32.  

- Les dimensions i la intensitat sonora de l’eix B-23 a priori exigiria intervenir amb 
apantallament acústics de grans dimensions (alçada i llargada). Aquest aspecte 
però requereix una inversió molt important i tindria un impacte visual destacable, 
per bé que ja ha quedat demostrada la seva eficàcia en diferents zones al llarg de 
la B-23. 

- En definitiva, les millores esperades en trams de màxima efectivitat quedarien en 
disminucions estimatives d’entre 3 i 5dBA, que podrien accentuar-se amb 
increments importants de dimensionaments de l’apantallament. 

- En termes d’avaluació d’edificis, però, convé recordar que els apantallaments són 
més efectius a cotes baixes que a les plantes més elevades. Això vol dir que els 
pisos més elevats pràcticament no percebrien cap millora en molts casos, a no ser 
que les dimensions de la pantalla (alçades i voladissos) fossin d’un ordre de 
magnitud difícilment assumible en termes econòmics i visuals.  

Val a dir que la millora esperable mitjançant aquesta línia d’actuació serà relativament 
discreta, en tant que els casos més greus de superació ja han estat objecte de protecció 
mitjançant apantallaments, d’altres casos, que inclouen edificis elevats, no percebran 
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pràcticament cap canvi, i per últim alguns dels trams sense apantallar corresponen a zones no 
urbanitzades a dia d’avui. 

Les següents imatges reflecteixen l’empremta sonora de la B-23 un cop implementats 
els apantallaments complementaris. Es pot constatar que, efectivament, les zones més 
conflictives ja han estat objecte de protecció, de manera que els beneficis atribuïbles a aquests 
nous apantallaments aparentment serà molt discret: 

 
Imatge 28: Alternativa 1. Mapa d’isòfones en període diürn. 

 

 
Imatge 29: Alternativa 1. Mapa d’isòfones en període nocturn. 

Caldria fer esment particular d’una zona, actualment sense edificar però pre-
urbanitzada, ubicada entre el barri de Finestrelles i Ciutat Diagonal, a la banda nord del nus viari 
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B-23/B-20. En les condicions actuals, no s’hi ha previst cap mena d’actuació correctora, tal i 
com s’observa en l’empremta sonora de la B-23 en aquest sector. 

En el cas de què en un futur aquesta zona s’acabi desenvolupant amb usos 
residencials, cal preveure que els nivells d’immissió als què estaran exposats els habitatges 
seran força elevats. En conseqüència, el projecte d’urbanització i edificació haurà de contemplar 
també la instal·lació eventualment d’un tram d’apantallament al marge nord de la B-23, per a 
protegir aquesta zona. 

La comparativa de les següents imatges mostra la millora dels nivells sonors en 
aquesta zona mitjançant l’apantallament del tronc central de la B-23 en aquest tram: 

 
Imatge 30: Situació actual. Detall del mapa d’isòfones en període diürn a zona no edificada. 
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Imatge 31: Alternativa 1. Detall del mapa d’isòfones en període diürn a zona no edificada. 

La següent taula mostra els nivells sonors calculats a alguns dels elements receptors 
puntuals distribuïts al llarg de l’àrea d’afectació de la B-23, destacant en verd aquells que 
presenten una millora superior als 5dBA: 

 

Nº finca Var. Ld, dBA Var. Le dBA Var. Ln dBA Var. Lden dBA 

80 5,2 5,1 5,1 5,1 
105 5,8 5,6 5,4 5,6 
117 3,8 3,3 2,9 3,3 
122 3,3 4,2 5,5 4,8 
123 5,4 5,3 5,4 5,3 
125 3 3,1 3,5 3,2 
131 2,9 2,8 2,7 2,8 
142 2,6 2,9 3,4 3 
146 0 0,7 2,3 1 
156 3,1 3,1 3,2 3,2 
160 2,7 2,4 2,2 2,4 
161 7,2 7,7 8,6 8 
169 3,7 3,8 3,8 3,9 
182 3 2,8 2,7 2,8 
184 2,6 2,6 2,6 2,5 
191 2 2,1 2,1 2,1 
216 6,3 6,8 7,4 6,9 
236 5,6 5,6 5,7 5,7 
240 1,1 1,5 2,4 1,7 
262 2,1 2 2 2,1 
324 4,8 5,3 5,6 5,3 
327 4,5 4,4 4,3 4,3 
362 2,5 2,5 2,5 2,5 
365 7,1 7,9 8,5 8 
384 2,3 2,1 2 2 
423 3,5 3,2 2,9 3,2 
569 1,9 2,4 2,7 2,4 
682 8,1 8,7 9,3 8,8 

Taula  5. Millores esperables a 4m d’alçada als habitatges més beneficiats. Increment de trams apantallats. 

7.2.2.- Alternativa 2: Ús de paviments sonoreductors als vials de trànsit local. 

L’aplicació d’asfalt sonoreductor als vials pertanyents a la xarxa de trànsit local 
implica, com ja s’ha explicat anteriorment, una reducció dels nivells sonors no massa destacada 
(normalment de l’ordre dels 3dBA com a màxim), per bé que sol anar acompanyada d’una bona 
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acceptació per part de la ciutadania, atès que l’espectre sonor es veu modificat lleugerament, i el 
soroll ambiental es torna un xic menys molest. 

Les següents imatges mostren els resultats estimatius, en termes de nivells equivalents, 
de la conversió de la xarxa viària local en trams amb paviments sonoreductors: 

 

 
Imatge 32: Alternativa 2. Mapa d’isòfones en període diürn. 

 

 
Imatge 33: Alternativa 2. Mapa d’isòfones en període nocturn. 

Com era d’esperar, la millora aconseguida es fa difícil d’observar en un mapa 
d’isòfones. 
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La següent taula mostra els nivells sonors calculats a alguns dels elements receptors 
puntuals distribuïts al llarg de l’àrea d’afectació de la xarxa viària urbana inclosa a l’àmbit de 
l’estudi. Com era d’esperar, en cap cas s’assoleixen millores molt superiors als 3dBA (allà on 
se’n preveuen, queden remarcades en negreta). Atès que un nombre molt important 
d’agrupacions d’edificis experimenten millores de l’ordre dels 2dBA, es mostren únicament 
aquells casos en què la millora és superior als 2’5dBA per evitar un llistat massa extens: 

 

Nº finca Var. Ld, dBA Var. Le dBA Var. Ln dBA Var. Lden dBA 

6 2,5 2,5 2,5 2,5 
38 2,7 2,7 2,7 2,7 
46 3,4 3,3 3,1 3,3 
57 2,9 2,8 2,5 2,7 
79 2,6 2,6 2,5 2,6 
94 2,9 2,8 2,5 2,7 

105 3,3 3,3 3,2 3,2 
136 3,3 3,2 3 3,1 
150 3,3 3,3 3,1 3,3 
180 2,6 2,6 2,5 2,5 
192 2,8 2,7 2,8 2,8 
203 2,7 2,7 2,6 2,7 
212 2,9 2,9 3 3 
213 3,3 3,3 3,3 3,3 
217 2,7 2,7 2,7 2,7 
270 2,9 2,8 2,6 2,8 
338 2,5 2,5 2,5 2,5 
339 2,7 2,7 2,7 2,7 
372 3,4 3,4 3,3 3,4 
408 2,6 2,6 2,5 2,6 
429 3,5 3,4 3,4 3,5 
455 2,7 2,7 2,7 2,8 
503 3 2,9 2,9 2,9 
557 2,5 2,4 2,5 2,5 
597 2,4 2,5 2,5 2,5 
661 3,3 3,2 3 3,2 
663 3 3 3 3 
690 3 2,8 2,7 2,9 

Taula  6. Millores esperables a 4m d’alçada als habitatges més beneficiats. Paviment sonoreductor a xarxa urbana. 
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7.3.- Valoració en termes d’Edificis Exposats. 

Per tal de comparar les dues alternatives proposades en aquest estudi, la següent taula 
mostra l’estadística de millora acústica vs. nº d’edificacions incloses a l’estudi: 

 

Resum Estadístic 
Millora Alt01 Alt02 
<0dBA 81% 58% 

0-2 dBA 16% 34% 
2-5 dBA 2% 7% 
>5 dBA 1% 0% 

Taula  7. Percentatge d’edificis receptors que percebran millora. 

S’observa que els resultats assolits amb ambdues alternatives són relativament pobres, 
però això succeeix per dos motius bàsics: 

- En el cas de l’alternativa 1, la majoria de les zones sensibles al soroll ja disposen 
d’apantallaments, mentre que les pantalles proposades a l’estudi pretenen acabar 
d’unificar els trams apantallats i donar cobertura a aquells sectors que requereixen 
encara un xic més de protecció. En conseqüència, el nombre d’edificacions 
beneficiàries és necessàriament baix. 

- En el cas dels paviments fonoabsorbents, per la pròpia limitació del tipus de 
solució difícilment s’assolirien millores superiors als 3dBA, motiu pel qual no 
s’aprecien millores especialment brillants. En aquest cas, però cal donar un cert 
valor a la proporció d’edificacions que percebrien algun tipus de millora, que per 
l’alternativa 2 es situa en un 41% dels edificis dintre de l’àmbit de l’estudi. 

7.4.- Valoració en termes de Població Exposada. 

L’avaluació de les immisions imputables a les infraestructures incloses a l’estudi, i les 
diferents propostes de millora, en termes de població exposada s’exposa en aquest sub-capítol. 

En valors absoluts de població, la següent taula, partint del volum de població 
afectada pels nivells d’immissió en la situació actual, indica quants ciutadans quedarien inclosos 
en aquests rangs de valors si s’executessin les alternatives proposades com a línia de millora. 
Per a major claredat, la columna Variació indica el diferencial de volum de població de cada 
nivell sonor, sota cadascuna de les alternatives. 

Com a població inclosa en l’àmbit de l’estudi, es considera a la població de l’entorn de 
les infraestructures modelitzades, i exposades a un nivell d’immissió atribuïble a aquestes 
infraestructures, igual o superior a 30dBA en període nocturn. 
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Estadístiques de Població Exposada. Valors Absoluts. 

dBA 
Estat Actual Alternativa 1 Alternativa 2 
nº habitants nº habitants variació nº habitants variació 

<45 16.209 16.569 360 16.580 371 
45-50 5.618 5.277 -341 5.506 -112 
50-55 5.091 5.093 2 4.963 -128 
55-60 5.662 6.123 461 6.480 818 
60-65 4.535 4.011 -524 3.988 -547 
65-70 1.329 1.370 41 877 -452 
>70 2 2 0 2 0 

Total: 38.446 

Taula  8. Població exposada. Valors absoluts i variacions segons alternatives. 

Les mateixes dades, expressades en termes relatius (%) respecte a la població total del 
terme municipal afectada per les immissions procedents d’aquestes infraestructures, es mostren 
a la següent taula: 

 

Estadístiques de Població Exposada. Valors Estadístics. 

dBA 
Estat Actual Alternativa 1 Alternativa 2 
nº habitants nº habitants variació nº habitants variació 

<45 42,2% 43,1% 0,9% 43,1% 1,0% 
45-50 14,6% 13,7% -0,9% 14,3% -0,3% 
50-55 13,2% 13,2% 0,0% 12,9% -0,3% 
55-60 14,7% 15,9% 1,2% 16,9% 2,1% 
60-65 11,8% 10,4% -1,4% 10,4% -1,4% 
65-70 3,5% 3,6% 0,1% 2,3% -1,2% 
>70 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total: 100,0% 

Taula  9. Població exposada. Valors relatius i variacions segons alternatives. 

Atès que els escenaris assajats únicament contemplen reduccions de nivells sonors, no 
poden donar-se casos en què es detectin “empitjoraments”. En conseqüència, en aquelles 
caselles on s’observi un valor positiu (que implica un augment de població en aquella 
categoria), s’ha d’entendre que aquest augment es deu a ciutadans que “provenen” d’escenaris 
d’exposició prèviament més desfavorables. 

La següent gràfica permet comparar la població exposada als nivells d’immissió 
originats per les infraestructures incloses a l’estudi, agrupades seguint la mateixa  filosofia que 
les taules anteriors. Aquesta visualització permet observar el desplaçament de ciutadans de 
categories més altes d’immissió cap a categories pròpies de nivells de confort acústic més 
interessants. Val a dir que a la representació gràfica s’exclou la població amb nivells d’immissió 
menors a 45dBA en horari nocturn, ja que es considera que aquesta població, a la vista 
d’aquests nivells d’immissió tan baixos, ja queden fora de l’àmbit d’afectació de les 
infraestructures contemplades a l’estudi. 
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Imatge 34: Gràfic comparatiu d’alternatives. Població exposada segons nivells d’immissió.. 

 

Les dades mostren diferències entre una i altra alternativa. Així, l’alternativa 1, 
consistent en incrementar els trams apantallats, ofereix un resultat discret malgrat l’esforç que 
suposa la col·locació dels apantallaments. Això és degut a què en l’actualitat les zones més 
conflictives ja han estat objecte d’intervenció amb apantallaments, fet que es constata amb què 
la població exposada als nivells més elevats pràcticament es queda igual. En canvi, ciutadans 
exposats a categories de 60 a 65dBA – és a dir, casos aparentment menys greus – sí que 
experimenten un cert “desplaçament” a la categoria immediatament inferior. 

D’altra banda, l’actuació amb paviments fonoabsorbents, com és lògic, només te 
efecte a l’entramat viari que s’ha modelitzat amb aquesta intervenció. En aquest cas, com a fet 
més destacat s’observa una disminució de ciutadans de la categoria de 65-70dBA d’exposició, 
mentre que la categoria que acull més població procedent d’exposicions superiors és la de 55 a 
60dBA. 

En quant al número d’habitants que, pels efectes de les infraestructures contemplades 
a l’estudi, es troben exposats a un nivell d’immissió nocturn, Ln, superior als 55dBA i que, per 
tant, caldria considerar que es troben en una situació d’incompliment dels objectius de qualitat 
per a usos residencials, l’estat actual respecte les alternatives ofereixen les següents avaluacions: 

 

Resum de Dades de Població Exposada. Objectius de Qualitat. 

dBA 
Estat Actual Alternativa 1 Alternativa 2 
nº habitants nº habitants nº habitants 

Ln<55dBA 26.918 26.939 27.099 
Ln>55dBA 11.528 11.506 11.347 

Taula  10. Població exposada. Avaluació d’Objectius de Qualitat. 

S’observa novament que l’alternativa 1, estrictament, no aconsegueix millores massa 
brillants, en tant que els casos de conflicte que hi havia històricament ja han trobat solució sota 
els apantallaments actualment existents. En cavi, l’alternativa 2 sí que ofereix millors resultats 
en aquest sentit. 
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En quant a l’anàlisi comparatiu de les diferents mesures correctores analitzades, la 
següent taula mostra el número d’habitants que percebrien algun grau de millora com a 
conseqüència de la posada en pràctica de les mesures correctores proposades: 

 

Població que Percebria Millora. 

Alternativa 1 Alternativa 2 
Núm. Beneficiaris Núm. Beneficiaris 

864 1.189 

Taula  11. Població exposada. Beneficiaris de les diferents línies d’actuació. 

S’observa que l’alternativa 2 aconsegueix beneficiar a un volum de població de 
superior en un 30%  al de l’alternativa 1. 

7.5.- Valoració Econòmica dels resultats. 

En termes econòmics, les inversions estimatives associades a cascuna de les propostes 
de millora incloses en aquest estudi es detallen de forma aproximada. (Font: Base de Dades 
BEDEC per a obres d’edificació i enginyeria civil. Versió Gener 2014). 

S’exclou d’aquesta valoració econòmica la estimació de costos del projecte de 
remodelació de la B-23 que podria incloure, entre altres aspectes, el soterrament de la B-23 al 
seu pas pel territori estudiat en aquest document. El motiu es basa en què a dia d’avui, l’estat del 
projecte es troba encara en una fase de “pluja d’idees” amb un ventall il·limitat de variables 
encara per definir, i per altra banda imputar el cost d’aquesta intervenció com una obra amb 
finalitats “estrictament acústiques” distorsionaria totalment la possibilitat de comparar els ràtios 
inversió/benefici entre aquest cas i qualsevol altre mesura correctora. 

7.5.1.- Alternativa 1: Continuació del programa d’apantallaments de la B-23. 

Construcció de diferents trams discontinus d’apantallament acústic, per un total de 
1.651 metres lineals, amb una alçada constant de 3 metres, total superfície estimativa 
4.953’00m2. Cost de subministrament, muntatge, instal·lació, inclosos elements auxiliars, 
elements de subjecció, etc. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats de formigó. Preu unitari: 120€/m2. Preu total: 
594.360’00 €. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats d’acer i llana mineral. Preu unitari: 125€/m2. 
Preu total: 619.125’00€. 

- Material bàsic: vidre temperat/laminat. Preu unitari: 217€/m2. Preu total: 
1.074.801’00€. 

7.5.2.- Alternativa 2: Ús de paviments sonoreductors als vials de trànsit local. 

Pavimentació dels eixos viaris principals (3’5km de l’antiga N-340 – Laureà Miró i 
2’5km de l’antiga C-245 – Avinguda de Cornellà) amb asfalt porós sonoreductor. Estimació de 
superfície a pavimentar: 72.000m2, comptant un promig de 2 carrils de 6 metres d’amplada 
cadascun per la totalitat dels trams tractats. Cost de subministrament, muntatge, instal·lació, 
inclosos elements auxiliars, etc. 
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- Material bàsic: asfalt sonoreductor (aglomerat porós). Preu unitari: 33€/m2. Preu 
total: 2.376.000€. 

7.6.- Valoració Global dels resultats. 

A grans trets, l’escenari format per les grans infraestructures d’aquesta zona (B-23, C-
245, N-340, Ronda de Dalt, etc) amb un entorn densament poblat dona lloc a una concentració 
important de potencials conflictes acústics derivats del soroll de trànsit. Aquest estudi ha permès 
quantificar, tant en termes de volum de casos d’afectació, com en termes de gravetat els sectors 
on es localitzen o concentren els eventuals escenaris de superacions, partint de la diagnosi 
extreta del PSAMB, i actualitzada amb dades més recents i un anàlisi més detallat. 

L’anàlisi de l’entorn ha permès dictaminar, però, que en la majoria dels sector la 
millora de l’actual escenari acústic és difícil i costós, llevat de que s’apostin per intervencions 
de gran abast, com el ja esmentat projecte de remodelació de la B-23. Així, la pròpia B-23 ha 
estat objecte de millora mitjançant la col·locació de pantalles acústiques als trams més 
conflictius, assolint bons resultats. En el cas de l’antiga N-340 i la Carretera de Cornellà (antiga 
C-245), el fet de ser artèries de trànsit local dificulta l’acció en forma d’apantallaments o altres 
mètodes clàssics de lluita contra el soroll d’infraestructures. Tot i així, tant un com altre vial han 
estat objecte d’intervencions orientades a integrar-les al teixit urbà, assolint també resultats prou 
destacables (plataforma del tramvia al centre dels vials amb gespa, eixamplament de les voreres, 
regulació semafòrica, etc). D’aquesta manera, malgrat continuar sent vials essencials per a la 
mobilitat local, s’han assolit ja millores molt significatives i difícilment poden trobar-se 
mètodes d’intervenció raonables i viables que millorin de forma molt significativa l’estat actual 

En l’àmbit de les mesures correctores proposades amb la finalitat de corregir 
l’escenari sonor de Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat, caldrà diferenciar entre 
actuacions purament acústiques, i el cas concret de la remodelació de la B-23 impulsada per 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, entès com un projecte estratègic de gran abast. Òbviament 
el projecte tindrà les seves repercussions, molt probablement positives, sobre l’impacte acústic 
de la B-23, però es tracta d’un tipus d’actuació que cau fora de l’abast d’un estudi comparatiu de 
plans de correcció específics de la contaminació acústica. 

Així doncs, amb tota probabilitat el soroll ambiental disminuirà, de forma més o 
menys significativa en funció de l’alternativa que finalment s’executi, trobant-se aquest projecte 
a dia d’avui en fase d’estudi, conceptualització i definició d’alternatives viables. De les diferents 
alternatives que s’estan estudiant encara, amb tota probabilitat el soterrament és la que millors 
resultats oferirà al seu entorn, pel que fa a soroll.  

La següent taula exposa el resum de les principals característiques de les diferents 
alternatives estudiades, tant en termes de població afectada, com en termes d’inversió 
econòmica. S’hi mostren les següents variables: 

- Número de ciutadans que, pels efectes de les infraestructures incloses a l’estudi, es 
troba sotmesa a un nivell d’immissió nocturn, Ln, superior als 55dBA. Aquesta 
dada es mostra tant per l’a situació actual , com sota el supòsit de cadascuna de les 
alternatives de millora estudiades. 

- Número de ciutadans que, mitjançant cadascuna de les línies d’actuació, 
percebrien una millora en els nivells d’immissió nocturns. 

- Número de ciutadans que, respecte l’estat actual, experimentarien una millora 
d’immissió tal que passarien a rebre un nivell d’immissió nocturna inferior als 
55dBA. 
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- Inversió estimativa associada a cadascuna de les alternatives, considerant la 
implementació bàsica. 

- Ràtio d’inversió per ciutadà beneficiat, per a cadascuna de les alternatives incloses 
a l’estudi. 

 

Ratios Econòmics 

dBA 
Estat Actual Alternativa 1 Alternativa 2 
nº habitants nº habitants nº habitants 

Ln>55dBA 11.528 11.506 11.347 

Beneficiaris globals 864 1.189 

Variació a Ln<55dBA 22 181 

Inversió Estimativa 594.360 € 2.376.000 € 

Ratio €/Beneficiari 688 1.998 

Taula  12. Taula resum. Comparativa general entre alternatives. 

Segons les dades recollides en aquest estudi informatiu, l’alternativa 1, malgrat un 
ràtio prou atractiu de 688€/ciutadà beneficiat, francament resol pocs casos de conflicte (22 
ciutadans, que en un entorn tan densament poblat com l’àrea metropolitana de Barcelona és un 
resultat ínfim). Sí és cert, però, que el gruix de població que en percebria una millora, en major 
o menor mesura, es situa en unes 864 persones. 

En el cas de l’alternativa 2, les xifres són lleugerament millors (prop de 1.200 
persones en resultarien beneficiades, de les quals 181 ciutadans passen a estar en situació de 
compliment en horari nocturn). Tot i així, cal incidir en dos aspectes de caràcter oposat: 

- La previsió de què en tota la Carretera de Laureà Miró i la Carretera de Cornellà 
únicament es resolguin 180 casos de superació i es millori l’estat de 1.200 
persones no és precisament un resultat brillant, atès que es tracta de dos vials amb 
trams íntegrament envoltats de zones residencials densament edificades. 

- Les millores imputables a l’ús d’asfalt sonoreductor no convé mesurar-les 
íntegrament en termes de nivells equivalents, paràmetre estandaritzat per a la 
representació de mapes acústics. Així, convé recordar que els paviments 
sonoreductors tot sovint gaudeixen d’una acceptació molt més accentuada pel fet 
que el soroll de trànsit esdevé menys molest, per bé que estrictament en termes de 
nivells sonors les millores sovint no passen de 3dBA. 

En conseqüència, convé reflexionar sobre la eficiència de l’ús de paviments 
sonoreductors a l’alternativa 2, malgrat que el ràtio d’inversió es situa en uns respectables 
2.000€/ciutadà beneficiari. A més, cal puntualitzar que l’asfalt sonoreductor no és integrament 
un sobre-cost afegit a la pavimentació tradicional, sinó que és un tipus de paviment que s’aplica 
en substitució dels bituminosos clàssics. Des del punt de vista econòmic, doncs, del cost de 
pavimentar amb sonoreductor, caldria restar-li el cost de la renovació periòdica del paviment 
existent, exercici que oferiria uns resultats molt més interessants. 

En aquells trams o sectors on esdevingui inviable o poc efectiu l’aplicació de 
paviments sonoreductors, o altres mesures correctores, es pot avaluar la opció d’impulsar un 
programa de millora dels índex d’aïllaments en façana. Aquests programes, habitualment, 
s’orienten a substituir les fusteries, vidres i finestres de les façanes més exposades al soroll, amb 
la intenció de garantir el confort acústic a l’interior dels habitatges en aquells casos en què els 
nivells sonors exteriors siguin difícilment millorables. 
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En aquest cas, la valoració econòmica esdevé també una formulació força complexa, 
especialment pel fet que la substitució de finestres i tancaments per tècniques de major qualitat 
sovint té altres motivacions i molts més beneficis, que no només la millora de l’aïllament 
acústic.  

Així, la substitució d’una determinada finestra amb finalitats exclusivament 
acústiques, permetria repercutir íntegrament el seu cost en el càlcul dels ràtios 
d’inversió/benefici. Ara bé, si la mateixa finestra es substitueix en el marc d’un programa de 
millora de les eficiències energètiques de l’habitatge, per exemple, el simple fet de col·locar un 
doble vidre i carpinteries d’alt rendiment assoliria, molt probablement, el seu objectiu energètic 
(aïllament tèrmic), i com a benefici colateral, se’n veuria incrementat clarament l’aïllament 
acústic. En aquest supòsit, doncs, el sobre-cost necessari per resoldre la manca d’aïllament 
acústic seria pràcticament nul. 

En definitiva, els programes d’ajut a la millora dels aïllaments acústics de façanes tot 
sovint poden lligar-se i coordinar-se amb altres línies de millora i ajut, especialment pel que fa a 
eficiència energètica, per tal d’aconseguir amb el mateix esforç inversor un ventall més ample 
de beneficis per al ciutadà. 
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Annex I FITXES DE  MESURA DE CURTA DURADA 
 
 



Punt 1
Carrer de Circumval·lació

Dia 09/10/14

Hora d’Inici 10:57h

Durada 10 min

Leq dB(A) 58,7 dBA
L10 dB(A) 61,0 dBA

L90 dB(A) 55,0 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) -

Motos
(vehicles/10min) -

Pesats
(vehicles/10min) -

Observacions Afectació B-23

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -

Punt 2
Avinguda de la Generalitat

Dia 09/10/14

Hora d’Inici 11:38h

Durada 10 min

Leq dB(A) 57,3 dBA
L10 dB(A) 58,7 dBA

L90 dB(A) 55,4 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) -

Motos
(vehicles/10min) -

Pesats
(vehicles/10min) -

Observacions Afectació B-23 amb pantalla

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -



Punt 3
Rambla Mododell

Dia 09/10/14

Hora d’Inici 11:59h

Durada 10 min

Leq dB(A) 55,9 dBA
L10 dB(A) 58,1 dBA

L90 dB(A) 52,5 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) 25

Motos
(vehicles/10min) 2

Pesats
(vehicles/10min) 2

Tramvia 2

Observacions Trànsit local + tramvia

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): 20
Amplada de la vorera (m): 2
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: 4
Sentits de circulació: 2

Punt 4
Avinguda Generalitat / C. Països Catalans

Dia 09/10/14

Hora d’Inici 12:20h

Durada 10 min

Leq dB(A) 58,3 dBA
L10 dB(A) 59,9 dBA

L90 dB(A) 55,9 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) -

Motos
(vehicles/10min) -

Pesats
(vehicles/10min) -

Observacions B-23 amb pantalla

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): 15
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -



Punt 5
Carretera Reial, 55-59

Dia 09/10/14

Hora d’Inici 12:45h

Durada 10 min

Leq dB(A) 65,2 dBA
L10 dB(A) 69,3 dBA

L90 dB(A) 50,6 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) 100

Motos
(vehicles/10min) 7

Pesats
(vehicles/10min) 11

Observacions N-340

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): 4
Amplada de la via (m): 10
Amplada de la vorera (m): 4
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: 4
Sentits de circulació: 2

Punt 6
Carrer de la Forja

Dia 09/10/14

Hora d’Inici 11:17h

Durada 10 min

Leq dB(A) 61,1 dBA
L10 dB(A) 63,2 dBA

L90 dB(A) 57,3 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) 202

Motos
(vehicles/10min) 26

Pesats
(vehicles/10min) 28

Observacions Avinguda Baix Llobregat
(Entre B-23 i N-340)

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): 15
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: 5
Sentits de circulació: 2



Punt 7
Avinguda Cornellà, 28

Dia 09/10/14

Hora d’Inici 16:12h

Durada 10 min

Leq dB(A) 64,7 dBA
L10 dB(A) 68,8 dBA

L90 dB(A) 54,4 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) 94

Motos
(vehicles/10min) 16

Pesats
(vehicles/10min) 11

Tramvia 6

Observacions Antiga C-245 + tramvia

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): 15
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: 5
Sentits de circulació: 2

Punt 8
Carrer Raval de Sant Mateu

Dia 09/10/14

Hora d’Inici 15:44h

Durada 10 min

Leq dB(A) 53,7 dBA
L10 dB(A) 55,0 dBA

L90 dB(A) 51,6 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) -

Motos
(vehicles/10min) -

Pesats
(vehicles/10min) -

Observacions B-23 amb pantalla

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): 10 (pantalla)
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -



Punt 9
Carrer Raval de Sant Mateu, 48

Dia 09/10/14

Hora d’Inici 15:22h

Durada 10 min

Leq dB(A) 65,2 dBA
L10 dB(A) 66,6 dBA

L90 dB(A) 63,1 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) -

Motos
(vehicles/10min) -

Pesats
(vehicles/10min) -

Observacions B-23 sense pantalla

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): 20
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -

Punt 10
C/ Josep Puig i Cadafalch

Dia 09/10/14

Hora d’Inici 15:00h

Durada 10 min

Leq dB(A) 56,1 dBA
L10 dB(A) 58,3 dBA

L90 dB(A) 53,3 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) -

Motos
(vehicles/10min) -

Pesats
(vehicles/10min) -

Observacions B-23 amb pantalla de 5 metres

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): 10
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -



Punt 11
C/ Lluís Domenech

Dia 09/10/14

Hora d’Inici 14:39h

Durada 10 min

Leq dB(A) 59,5 dBA
L10 dB(A) 60,7 dBA

L90 dB(A) 57,6 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) -

Motos
(vehicles/10min) -

Pesats
(vehicles/10min) -

Observacions B-23 amb pantalla de 2 metres

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): 20
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -

Punt 12
Carrer Del Molí (Parking)

Dia 09/10/14

Hora d’Inici 17:04h

Durada 10 min

Leq dB(A) 57,6 dBA
L10 dB(A) 59,1 dBA

L90 dB(A) 55,3 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) -

Motos
(vehicles/10min) -

Pesats
(vehicles/10min) -

Observacions B-20

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -



Punt 13
Carrer Laureà Miró

Dia 09/10/14

Hora d’Inici 16:41h

Durada 10 min

Leq dB(A) 61,7 dBA
L10 dB(A) 64,0 dBA

L90 dB(A) 58,1 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) 209

Motos
(vehicles/10min) 45

Pesats
(vehicles/10min) 10

Tramvia 4

Observacions N-340 i Tramvia

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): 15
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: 4
Sentits de circulació: 2
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Annex II FITXES DE  MESURA DE LLARGA DURADA 

 



Lden = 70 dB(A) Leq dia(7-21h) = 68,6 dB(A) Leq vespre(21-23h) = 65,9 dB(A) Leq nit(23-7h) = 60,7 dB(A) 

Punt 1 
C/ Laureà Miró, 260, 3r 1a

20

30

40

50

60

70

80

90

dB
(A
)

Hora

Evolució�temporal�en�el�punt�24�1

Leq,�dBA L10,�dBA L90,�dBA

*�Lesmesures�s'han�realitzat�cada�5�minuts

Observacions: Punt representatiu del soroll de trànsit del carrer Laureà Miró (N-340).

Alçada del sonòmetre (m): 12
Distància a la paret (m): 1,5
Amplada de la via (m): 8
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt 
Carrils de circulació: 4
Sentits de circulació: 2

Data: 09/10/2014 – 10/10/2014      Hora d’inici: 10:30h    
Temps total de mesura: 24h  Hora de finalització:  10:30h

Lden = 63 dB(A) Leq dia(7-21h) = 61,3 dB(A) Leq vespre(21-23h) = 59,1 dB(A) Leq nit(23-7h) = 53,9 dB(A) 

Punt 2 
Oficines Nestlé 

20

30

40

50

60

70

80

90

dB
(A
)

Hora

Evolució�temporal�en�el�punt�24�1

Leq,�dBA L10,�dBA L90,�dBA

*�Lesmesures�s'han�realitzat�cada�5�minuts

Observacions: Punt representatiu del soroll de trànsit de l’avinguda dels Països  
Catalans  

Alçada del sonòmetre (m): 4
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): 15
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt 
Carrils de circulació: 6
Sentits de circulació: 2

Data: 09/10/2014 – 10/10/2014      Hora d’inici: 13:30h    
Temps total de mesura: 24h  Hora de finalització:  13:30h
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Annex III PLÀNOLS DE CARTOGRAFIA ACÚSTICA 
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Annex IV BUTLLETINS DE VERIFICACIÓ PERIÒDICA 

DELS INSTRUMENTS 
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1.- INTRODUCCIÓ. 

L’any 2013, l’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar el Pla de Sostenibilitat 
Ambiental (PSAMB) com a full de ruta de les línies estratègiques d'actuació, així com les 
mesures i accions concretes a desenvolupar per a la sostenibilitat ambiental en el territori 
metropolità. 

Aquest Pla va plantejar la sostenibilitat a diferents escales: el conjunt del territori 
metropolità, la pròpia Institució de l’AMB i els 36 municipis que en formen part. I cadascuna de 
les tres escales es va estructurar en 6 eixos temàtics, essent l’educació per a la sostenibilitat un 
eix de caràcter transversal. 

 

     
Imatge 1:: Estructura i eixos del PSAMB (AMB, 2013) 

 

Dins de l’eix 5 de Salut ambiental, es va realitzar un innovador treball per saber la 
qualitat acústica global del territori metropolità, on es va recopilar i analitzar tota la informació 
existent, tant a nivell municipal com de les infraestructures viàries, ferroviàries i aeroportuàries 
més rellevants. La diferent procedència de la informació va fer necessari un tractament previ 
d’homogeneïtzació d’aquesta i alhora un nou càlcul de les fonts que es solapaven en un mateix 
àmbit, per així tenir una imatge del soroll total final. 

Aquest treball va permetre tenir la primera imatge acústica global de l’àrea 
metropolitana. Això va permetre per un cantó identificar les zones on probablement hi ha algun 
conflicte acústic i per l’altre cantó identificar les zones amb major qualitat acústica que 
s’haurien de preservar. 

Tal i com ja recollia una de les mesures del PSAMB, el present treball vol aprofundir 
en la línia iniciada pel treball anteriorment explicat i analitza amb major detall els punts que 
s’han considerat més problemàtics a nivell acústic. Així, el primer vector sobre el qual 
s’aprofundeix és en avaluar l’afectació deguda a les grans infraestructures i eixos viaris, i 
estudiar la viabilitat i efectivitat d’eventuals mesures correctores. 

A partir dels 17 punts a priori més crítics presents a l’AMB, s’ha realitzat una 
modelització acústica de major detall per confirmar sí és una zona amb problemes de superació 
acústica, i en cas que ho sigui, establir les mesures correctores més adequades i més efectives en 
cada cas. Al llarg de l’any 2013 s’ha realitzat el projecte d’integració de la cartografia acústica 
dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona AMB, com a primer pas d’una ambiciosa 
línia de treball i amb un important ventall d’aplicacions per a agilitzar el control i la gestió del 
soroll ambiental als municipis de l’AMB. 
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Imatge 2: Nivells de soroll diürn, AMB 2013 

2.- OBJECTE I ABAST DE L’ESTUDI. 

Les àrees analitzades a cadascun dels casos específics aprofundeixen en l’estudi de les 
afectacions identificades a l’àrea d’influència de les principals infraestructures de la zona, tant 
les que es localitzen fora del casc urbà, com les que es localitzen a l’interior de l’àrea urbana. 
S’inclouen en el catàleg de focus sonors tots aquells que han estat inclosos en les diferents 
versions de cartografia acústica incloses en el PSAMB, i que generalment responen a grans 
eixos viaris i vies d’alta capacitat, carreteres interurbanes, comarcals i nacionals, així com eixos 
ferroviaris. En aquells casos en què el municipi disposa de mapa acústic de trànsit viari local, 
aquest vector també s’inclou en l’anàlisi. 

Atès que la integració de la cartografia acústica en aquestes zones ha posat de relleu 
l’existència d’àrees de superació dels nivells sonors permesos o desitjables (aquests indicadors 
existents s’obtenen de contrastar els diferents mapes de soroll d’infraestructures respecte els 
llindars permesos), l’anàlisi en detall s’orientarà a determinar l’aportació de cadascuna de les 
infraestructures, per a comprovar que efectivament aquests indicadors de superació són 
representatius del que succeeix en l’escenari real, i estudiar quines actuacions correctores poden 
oferir una millora significativa. 
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3.- MARC LEGAL I NORMATIU. 

La legislació aplicable en afers relatius al control i la gestió del soroll ambiental es 
desglossa en diferents lleis i reglaments, de caràcter estatal, autonòmic i local, que es presenten 
a continuació:  

- Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del 
soroll ambiental. Àmbit d’Aplicació: Comunitat Econòmica Europea. 

- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll. Àmbit d’aplicació: estat 
espanyol. 

- Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, en allò referent a l’avaluació i gestió 
del soroll ambiental. Àmbit d’aplicació: estat espanyol. 

- Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a zonificació acústica, 
objectius de qualitat i emissions acústiques. Àmbit d’Aplicació: estat 
espanyol.  

-  Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
Àmbit d’aplicació: Catalunya. 

- Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a 
l’elaboració de Mapes de Capacitat Acústica. Àmbit d’aplicació: Catalunya.  

- 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. Àmbit d’aplicació: Catalunya. 

- Ordenances Municipals específiques per al control i la gestió del soroll i les 
vibracions. Àmbit d’aplicació: termes municipals inclosos en l’àrea d’estudi.  

Les àrees d’afectació de les diferents infraestructures s’han obtingut dels 
corresponents estudis específics i mapes estratègics de soroll elaborats per les Administracions 
titulars. 

Per a l‘elaboració dels mapes de soroll actualitzats s’han emprat tècniques de 
modelització i simulació incloent els mètodes de càlcul definits a l’Annex 8 – Exigències 
relatives als mètodes de càlcul i mesurament per a la determinació dels índexs de soroll i els 
equips de mesurament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, tal i com s’indica al capítol de metodologia. 
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4.- METODOLOGIA. 

L’estudi específic dels potencials escenaris de conflicte es desenvoluparà seguint el 
següent esquema de treball:  

 

 

 

 

 

DIAGNOSI 
PSAMB

•Població
•Usos Sensibles
•Àrees de Conflicte

AVALUACIÓ 
INCIAL

•Plà d'Usos/POUM/Mapes de Capacitat
•Usos Sensibles
•Participació Ajuntaments

MODELITZACIÓ

•Cartografia BR/ICC
•Aforaments MFOM/Diputació BCN/Estudis de Mobilitat
•Aforaments ferroviaris

TREBALL DE 
CAMP

•Sonometries
•Aforaments
•Observacions in situ

AVALUACIÓ EN 
DETALL

•Població
•Usos Sensibles
•Àrees de Conflicte

MESURES 
CORRECTORES

•Tècniques
•Inversions
•Efectivitats

DOCUMENT

•Critesis de l'estudi i metodologia
•Cartografiat de resultats de modelització
•Conclusions
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4.1.- Diagnosi a partir dels Resultats del PSAMB. Avaluació Inicial. 

En el transcurs dels anteriors treballs d’integració de la cartografia acústica de l’Àrea 
Metropolitana (2013), s’identificaren una sèrie d’escenaris en els quals els resultats apuntaven a 
una possible existència de superacions importants de nivells sonors per sobre dels previstos o 
permesos, en el què s’anomenen zones de conflicte, deguda a la coexistència entre usos 
residencials i grans infraestructures i eixos viaris, de titularitat i/o gestió supramunicipal. Amb 
la finalitat d’aprofundir en l’estudi de l’abast d’aquests escenaris de conflicte, i determinar la 
possibilitat d’emprendre mesures correctores o programes de millora, des del PSAMB es van 
seleccionar un total de 17 punts/escenaris, on es va considerar prioritari fer un primer estudi 
d’aprofundiment. 

Els àmbits d’estudi, amb infraestructures de mobilitat que probablement tenen una 
incidència sobre zona urbana, són els següents: 

 

1. Zona Castelldefels: C-32, C-31 i C-245 

2. El Prat de Llobregat: Carretera B-250 

3. Nus Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern: B-23, N-340, B-20, C-245 

4. Sant Feliu de Llobregat: A-2, B-23 i via del tren 

5. Sant Vicenç dels Horts: A-2, B-23 i va del tren 

6. Molins de Rei: A-2, B-23, N-340 Nord, AP-2, C-1413a i via del tren 

7. Cervelló: N-340 Nord 

8. Pallejà: A-2, C-1413a, AP-2 

9. El Papiol: A-2, C-1413a, AP-2 

10. Sant Andreu de la Barca: A-2, AP-7 i via del tren 

11. Sant Cugat del Vallès: Barri de Mirasol, afectat per AP-7 

12. Badia del Vallès: zona adjacent a la C-58 

13. Zona de Ripollet i Cerdanyola: C-58 i via del tren 

14. Zona Nord de Montcada: C-33, C-17 i via del tren 

15. Badalona – Sant Adrià del Besòs: C-31 

16. Badalona: B-20 Nord 

17. Montgat: C-31 

 

La següent ortofotoimatge ubica els àmbits d’estudi sobre la imatge de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

S’observa que es concentren especialment al corredor d’infraestructures del Baix 
Llobregat, la circumval·lació de l’autopista AP-7, així com a nusos viaris de la zona d’accés des 
del Maresme o des del Garraf, a banda d’un cas proper al Prat de Llobregat, però associat a 
trànsit viari. 
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Imatge 3: Localització de les àrees d’estudi en detall. 

 

Per tal de determinar l’abast dels eventuals conflictes o àrees de superació dels llindars 
sonors previstos, es realitzarà una anàlisi preliminar dels usos sensibles ubicats a cadascuna de 
les zones d’estudi o les seves immediates proximitats. Aquest exercici permetrà conèixer amb 
més detall la tipologia d’usos afectats (habitatges, àrees educatives o culturals, centres sanitaris, 
etc.). Tanmateix, permetrà disposar d’un criteri més per a decidir quines zones han de ser 
objecte d’actuacions correctores o preventives, o quines zones poden situar-se en un segon 
terme de prioritat. 

4.2.- Modelització en detall de l’àmbit en estudi. 

Les característiques de l’espai estudiat i dels focus sonors que hi intervenen es 
reproduiran sobre un model de càlcul, que permetrà estudiar mitjançant càlculs predictius, els 
efectes de les diferents vies d’actuació que es proposin. 

Les modelitzacions es calcularan mitjançant les metodologies definides per a cadascun 
dels tipus de font sonora que poden intervenir en un estudi predictiu de soroll ambiental, segons 
els mètodes recollits a l’Annex 8 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica: 

- Caracterització i Modelització del soroll de trànsit rodat segons el mètode 
NMPB-Routes (1996/2008). 
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- Caracterització i Modelització del soroll de trànsit ferroviari, si s’escau, 
segons el mètode NMPB-Fer i model SRM-II. 

- Modelització de trànsit aeroportuari segons ECAC Doc.29. 

A diferència dels Plans d’Acció clàssics, la possibilitat de poder emetre una diagnosi 
del vector soroll en el seu conjunt permetrà també determinar l’origen de les diferents 
contribucions, per tal de conèixer també la jerarquia de responsabilitats a l’hora d’afrontar un 
hipotètic pla de mesures correctores. 

D’aquesta manera, s’identificaran els focus i s’agruparan per tipologies, diferenciant-
ne les característiques i els aspectes més rellevants que ajudin a interpretar la realitat sonora en 
la que participen. 

En referència a la cartografia emprada per a l’estudi, cal destacar l’ús d’una base 
cartogràfica amb un grau de detall inusual per aquest tipus de treballs. Així, si habitualment les 
bases cartogràfiques de referència parteixen de les sèries d’escala 1:5000 de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC), amb corbes de nivell de 5 metres de resolució, en aquest estudi 
s’ha regenerat la topografia a partir de les matrius de model digital de terreny elaborades per 
Barcelona Regional a partir de dades de l’ICC. Aquest format consisteix en reconstruir el 
terreny amb matrius de punts equiespaiats 2x2 metres en el pla X,Y, amb una resolució d’alçada 
de 1cm. Aquesta altíssima resolució permet reproduir amb molt més detall la forma i evolució 
del sòl,i conèixer el seu efecte sobre la propagació del so. 

Les següents imatges mostren la diferència en grau de detall entre una topografia 
reconstruïda a partir de corbes de nivell amb 5m de resolució, i el mateix terreny reconstruït a 
partir d’una matriu DTM de 2x2m de resolució: 

 

 
Imatge 4: Reconstrucció de topografia a partir de corbes de nivell de 5m de resolució V. 
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Imatge 5: Reconstrucció de topografia a partir de matriu DTM amb 2x2m de resolució H. 

 

Les estadístiques meteorològiques s’han inclòs en la modalitat que recomana la guia 
de bones pràctiques per a la confecció de mapes estratègics de soroll de la Unió Europea (Good 
Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise 
Exposure). En base a aquest text de mètodes recomanats per a la confecció de mapes acústics 
mitjançant eines de modelització, les circumstàncies meteorològiques es consideraran, en funció 
de la franja horària d’estudi, amb els següents condicionants: 

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari diürn és del 50%.   

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari de vespre és del 75%.   

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari nocturn és del 100%.   

D’aquesta manera, cal preveure que la modelització de les dades de caracterització 
nominals (representatives per a una anualitat) dels elements inclosos a l’escenari, oferirà uns 
resultats lleugerament sobre-estimats. Aquesta deriva es considera que incrementa les garanties 
de les polítiques de gestió i protecció de la població vers a les exposicions al soroll ambiental. 

Altres variables pròpies de la modelització contemplen una única reflexió en façanes 
(seguint les recomanacions de càlcul del mètode NMPB, atès que essencialment el soroll 
considerat a l’estudi prové del trànsit) , i consideren els paviments com a superfícies 
acústicament reflectants (llevat d’allà on explícitament es tingui constància de què el paviment 
sigui drenant, porós o sonoreductor), al contrari de les zones vegetades o agràries, on es 
considerarà que el sòl és predominantment fonoabsorbent. 

La modelització s’ha dut a terme sobre la plataforma CadnaA, desenvolupada per 
Datakustik GmbH. Aquest software permet integrar la totalitat de les dades necessàries per a la 
modelització d’escenaris urbans, industrials i entorns d’infraestructures (propagació acústica en 
ambient exterior), i reproduir les condicions de propagació sonora mitjançant els algorismes de 
càlcul oficialment recomanats a tal efecte. 
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El tractament de dades posteriors, tant pel que fa a l’edició de cartografia, l’anàlisi de 
resultats i els càlculs estadístics i comparatius, s’han desenvolupat sobre la plataforma MapInfo, 
desenvolupada per PitneyBowes Software Inc. Aquesta eina permet dur a terme el tractament 
gràfic i de dades en un entorn georeferenciat, assimilable per a la majoria de les plataformes de 
gestió d’informació geogràfica (GIS). 

4.3.- Treball de Camp i Sonometries de la Zona d’Estudi. 

La realitat sonora de l’espai estudiat es contrastarà mitjançant la realització de 
sonometries in situ, amb les que en primer lloc es copsarà la precisió dels valors reflectits als 
diferents tipus de mapes de sorolls. La pròpia campanya de treball de camp permetrà conèixer 
amb detall les condicions de l’entorn i les característiques de l’escenari que han de permetre 
explicar les línies de treball que s’encetaran. 

Les sonometries es duran a terme seguint el protocol definit a l’efecte als Annexos 
tècnics de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i en cas 
de discrepància, es resoldran seguint allò que disposa la Norma ISO:1996 sobre mesura i 
avaluació de nivells sonors ambientals, o bé aquell procediment que cada cas particular 
aconselli. 

En funció de les característiques de l’entorn i/o del soroll a caracteritzar, les 
sonometries es podran realitzar mitjançant mostres de curta durada, o bé mitjançant registres de 
llarga durada i monitoritzacions. 

Alhora, el treball de camp permetrà recopilar un important volum de dades que 
permetran complementar les cartografies (ubicació d’elements rellevants, edificacions noves, 
apantallaments recents, etc) o bé per explicar alguns resultats (aforaments parcials, distribució 
d’usos, etc). 

Per a la realització de les sonometries i les monitoritzacions, s’han utilitzat els 
següents equips: 

- Sonòmetre integrador/analitzador Bruel&Kjaer, Mod. 2250, nº de sèrie 2765002. 
- Sonòmetre integrador/analitzador CESVA, Mod. SC-310, nº de sèrie T224286. 
- Sonòmetre integrador/analitzador CESVA, Mod. SC-310, nº de sèrie T224583. 
- Calibrador de nivell sonor CESVA, Mod. CB-5, nº de sèrie  035126. 
- Calibrador de nivell sonor CESVA, Mod. CB-5, nº de sèrie  041298. 
- kit/micròfon d’ intempèrie CESVA, Mod. TK-1000, núm. de sèrie T224851. 
- kit/micròfon d’ intempèrie CESVA, Mod. TK-1000, núm. de sèrie T227636. 
- Estacions de monitorització sonora contínua en ambient exterior (IP65). 

L’instrumental es manté al corrent de les seves obligacions de verificació periòdica i 
Metrologia Legal, segons l’estipulat a l’Ordre Ministerial ITC/2845/2007, del Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme, pel qual es regula el control metrològic de l’estat dels 
instruments destinats a la mesura de so audible i dels calibradors acústics.  
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4.4.- Avaluació detallada. 

4.4.1.- Avaluació en termes d’edificis exposats. 

Els resultats de la modelització es contrastaran amb les observacions de camp, per 
garantir que els resultats de la modelització són representatius de l’escenari assajat. Alhora, es 
compararan els resultats obtinguts, un cop validats, amb els resultats copsats al PSAMB, per tal 
de confirmar o desestimar, si s’escau, l’existència i abast del conflicte acústic. 

Per tal de determinar l’abast d’una eventual zona de conflicte, els nivells sonors 
calculats es contrasten amb els valors permesos segons els Mapes de Capacitat Acústica, en 
aquells municipis en què aquest Mapa ha estat aprovat i sigui vigent. En casos en els quals no hi 
hagi Mapa de Capacitat Acústica o bé no estigui actualitzat, i atès que els conflictes s’estudien 
sobre usos receptors essencialment residencials, es tindrà en compte que els valors objectiu 
d’una zona de sensibilitat acústica A4 (predomini del sòl d’ús residencial) o d’una zona B1 
(coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents) 
són de 65 dBA en període diürn i vespre, i de 55 dBA en període nocturn, per a zones 
urbanitzades existents. 

Per a il·lustrar l’abast d’una determinada zona de superacions, s’empra la mateixa 
codificació que la utilitzada al PSAMB per a representacions sobre ortofotomapes o plataforma 
Google Earth: esferes de color vermell indiquen edificis on s’enregistren superacions de més de 
10dBA dels nivells d’immissió nocturna respecte els valors permesos per a usos residencials, i 
les esferes taronges identifiquen superacions d’entre 5 i 10 dBA. 

Convé tenir present que les esferes mostrades al PSAMB s’obtenien d’avaluar 
l’afectació d’un determinat edifici a partir dels plànols d’isòfones publicats per a cada 
infraestructura i que, per norma general, corresponen a càlculs de propagació expressats en 
malles de nivells sonors a 4 metres sobre el nivell del sòl. 

En el cas de la modelització detallada que s’ha dut a terme per a aquest treball, en 
canvi, l’avaluació determina la condició pitjor de cada agrupament de façanes (amb una 
resolució de parcel·la o illa d’edificis). Això, a efectes pràctics, vol dir que l’avaluador de 
façanes determina el major nivell d’immissió dels calculats a qualsevol dels trams de façana, i a 
qualsevol de les alçades/pisos.  

Recuperant d’aquest càlcul els nivells corresponents a una alçada de 4 metres, s’obté 
un indicador visual còmode i representatiu, resultat de simplificar l’enorme volum de dades que 
es genera amb el procediment d’avaluació acústica d’edificis, i fàcilment comparable amb les 
dades extretes de la primera fase del PSAMB. 

Les següents imatges il·lustren aquest procés d’extracció de dades a partir de 
l’avaluació d’edificis. 

La primera imatge correspon al resultat gràfic d’executar el procediment de càlcul 
d’immissions a façana d’un determinat bloc d’edificis, en aquest cas d’una alçada equivalent a 9 
pisos (PB+8). S’observa que el procediment de càlcul determina el nivell d’immissió a 
cadascuna de les plantes, i en trams equiespaiats per tal d’obtenir una matriu d’indicadors que 
sigui representativa:  
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Imatge 6: Resultat de l’avaluació d’edificis (immissions a façanes) en uns blocs de PB+8 plantes. 

L’indicador d’avaluació d’edifici “resumeix” els resultats dels indicadors de façana, i 
retorna tres paràmetres: 

- Les plantes de l’edifici en les quals es detecta superació respecte el llindar 
d’immissió per a usos residencials (a l’exemple, s’observen superacions des de la 
planta 1 fins a la 8). 

- El nivell d’immissió màxim enregistrat a qualsevol dels trams de façana i a 
qualsevol planta, en període diürn i nocturn. A l’exemple, l’avaluador indica que 
els nivells màxims són de 69 i 63dBA per als períodes diürn i nocturn, 
respectivament. 

        
Imatges 7 i 8: Indicadors d’avaluadors d’edifici a partir de les immissions en façana, període dia i nit. 

Finalment, per obtenir una representació que resulti fàcilment comparable amb els 
resultats dels treballs realitzats pels diferents ens titulars de les infraestructures, i recopilats al 
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PSAMB, de cadascun d’aquests avaluadors d’edifici s’extreuen les dades corresponents a una 
alçada de 4 metres, i es mostren sobre una base de Google Earth amb la mateixa codificació de 
colors que el PSAMB, en funció de la superació identificada. 

4.4.2.- Avaluació en termes de població exposada. 

Com a factor determinant en el procés d’avaluació de l’abast d’una determinada zona 
de conflicte acústic, i com a criteri objectiu que permet valorar l’efectivitat d’eventuals mesures 
correctores, el treball inclou també un anàlisi en termes de població exposada. 

En aquest sentit, el creuament de les àrees d’afectació (plànols d’isòfones) amb les 
bases de dades que combinen edificació, usos del sòl i cens/demografia permet obtenir de cada 
escenari estudiat, una correlació amb el nombre d’habitants afectats pels diferents ventalls de 
nivells sonors, valorar el volum de ciutadans que es veurien beneficiats per les diferents 
alternatives de millora, etc. 

En concret, l’estudi aprofundeix en l’anàlisi demogràfic d’exposicions al soroll des de 
quatre perspectives: 

- Quantificant, en números absoluts (nº d’habitants), la població exposada als 
diferents nivells sonors generats per les infraestructures i xarxes de mobilitat 
objecte d’anàlisi, tant en les circumstàncies actuals (models actualitzats), com 
sota les diferents propostes de línies d’actuació que s’analitzen per a millorar les 
zones de conflicte. 

- Analitzant, en termes relatius (% d’habitants respecte el cens total del municipi), 
la part proporcional de la població inclosa en l’àmbit d’estudi, sota els diferents 
escenaris avaluats: estat actual, i eventuals línies d’actuació. 

- Quantificant el volum de població, en nº d’habitants, que veuen incrementat el seu 
confort acústic com a conseqüència de les diferents propostes de millora 
avaluades.  

- Avaluant l’escenari de superacions, en termes absoluts (nº d’habitants), 
identificant el número d’habitants exposats a un nivell sonor nocturn (Ln) superior 
als 55dBA, en tant que aquest llindar és el nivell objectiu de qualitat acústica per 
usos residencials en horari nocturn, segons figura a l’Annex A de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de Protecció contra la Contaminació Acústica.    

L’anàlisi en termes de població exposada permetrà disposar també d’un barem 
objectiu que assigna a cada proposta de millora un paràmetre comparable. 

Cal tenir present, a l’hora de valorar les dades d’efectivitat i població exposada, que 
l’estudi inclou únicament les grans infraestructures i els principals eixos viaris que pertanyen (o 
afecten) cadascun dels àmbits analitzats. En canvi, l’anàlisi estadístic i demogràfic 
necessàriament inclou com a paràmetre la totalitat del cens dels termes municipals afectats. En 
conseqüència, cal ser curosos a l’hora de valorar les eventuals conclusions que es puguin 
extreure de l’anàlisi de dades: 

- Una mesura correctora implementada en els municipis A i B, i que aparentment 
suposen una millora per a un “X”% de la població, no serà comparable a no ser 
que es ponderi aquest percentatge respecte al nº total d’habitants del terme. En 
conclusió, per a la valoració comparativa d’unes determinades actuacions, és molt 
més recomanable comparar el volum total de ciutadans, si la comparació es 
realitza entre actuacions proposades a termes municipals diferents.  
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- En canvi, per a la comparació d’efectivitats de mesures correctores proposades en 
l’àmbit d’un mateix terme municipal, la comparació de població en termes de 
percentatges probablement ofereixi una perspectiva més àgil. 

- D’altra banda, el fet d’incloure un numero limitat de fonts sonores en els estudis, 
implica que les conclusions que se’n extreguin seran vàlides només pels nivells 
sonors associats a aquelles infraestructures. A efectes pràctics, si les taules 
d’avaluació d’un determinat escenari mostren els diferents grups de població 
afectats pels diferents nivells sonors, referits a la totalitat de la població, cal tenir 
present que les estadístiques es refereixen únicament a nivells sonors atribuïbles a 
les infraestructures incloses a l’estudi. En cap cas, aquestes taules-resum poden 
considerar-se extrapolables a la totalitat de la població, en tant que molt 
probablement existeixen altres escenaris sonors i ciutadans exposats a nivells 
sonors, d’altres fonts de soroll (altres infraestructures, trànsit local, etc) que no 
formen part de l’escenari estudiat a cada cas.  

4.5.- Mesures i accions preventives/correctores. 

S’enumeraran en aquest capítol un recull de les principals línies de treball que podrien 
estudiar-se amb la finalitat de minvar l’impacte acústic de les activitats i/o infraestructures que 
contribueixen de forma determinant a la superació dels llindars acústics.  

Tradicionalment, per reduir el nivell de so emès per una font de soroll en un receptor 
concret, es pot actuar: 

- Sobre la font. En termes estrictament acústics, és el mètode més efectiu, ja que 
evita la propagació i dispersió de les ones sonores tan bon punt són emeses per la 
font de soroll. L’àrea beneficiada és la pràctica totalitat de l’entorn del focus 
sonor. A la pràctica, això es tradueix en encapsulaments/tancaments (molt habitual 
en el tractament de focus industrials i màquines), millores en característiques 
pròpies del sistema emissor (com pot ser l’asfalt sonoreductor en xarxes viàries), 
etc.  

- Sobre el camí de propagació, les tècniques solen orientar-se a dificultar la 
propagació de les ones sonores, mitjançant obstacles que obliguin a les ones 
sonores a superar elements d’apantallament, difraccions, etc. L’exemple clàssic és 
la pantalla acústica que evita en part la propagació del so emès pel trànsit viari. 
L’àrea beneficiada en aquest cas és limitada a les zones per a les quals s’ha 
dissenyat la millora. Receptors situats fora d’aquesta àrea de millora no percebran 
cap canvi, o poden fins i tot veure’s perjudicats.   

- Sobre el propi receptor. En casos en què l’actuació sobre la font o el camí de 
propagació és inviable (cost, dimensions, etc), s’estudia la possibilitat d’actuar 
sobre l’ítem receptor per tal de protegir-lo, en la mida del possible, de les 
immissions exteriors. En el cas d’edificis i habitatges, per exemple, aquesta línia 
inclou la millora dels elements de façana (façana, finestres, etc), tractaments de 
coberta i altres línies d’actuació, destinades a millorar la qualitat acústica a 
l’interior dels edificis. 

Altres solucions no estrictament acústiques passarien per optar per una reordenació 
racional del territori impedint usos conflictius adjacents, reorganització de la mobilitat, control 
de la velocitat de vehicles mitjançant controls semafòrics, gestió adequada de les activitats, etc. 
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Pel que fa a minvar l’afectació acústica de grans eixos viaris, les actuacions poden 
incloure qualsevol de les tres línies de treball, per bé que predominen les intervencions en forma 
de pantalles acústiques. 

L’estratègia que s’ha demostrat més efectiva per conflictes de trànsit viari interior als 
entramats urbans és la implementació de sistemes de regulació i gestió del trànsit que, sense 
minvar la mobilitat i les necessitats de transports i desplaçaments, permeti donar-hi resposta 
aconseguint una progressiva disminució dels nivells sonors als usos més sensibles. 

Els programes de regulació i gestió del trànsit urbà contemplen des de reduccions de 
velocitat i pacificacions o peatonalitzacions de vials que no necessiten donar cabuda a un 
aforament elevat de vehicles, a regulacions horàries en el cas de centres urbans per permetre 
l’aprovisionament de mercaderies durant una franja horària determinada, etc. Altres mesures 
consisteixen en regulacions de vialitat forçant la utilització de vials alternatius de forma activa 
(restriccions) com passiva (deixant a lliure elecció dels conductors, per tal de que per tendència 
natural s’acabi utilitzant rutes amb menor recorregut o més ràpides, però dissenyades per tal de 
proporcionar menor impacte a la població). 

En vies d’elevada densitat també s’està demostrant una certa efectivitat en quant a l’ús 
de paviments sonoreductors i fonoabsorbents, encara que cal considerar el sobrecost 
d’implantació, les necessitats de manteniment, etc. 

En aquells casos en els que les estratègies de minoració dels nivells de contaminació 
acústica no assoleixen els objectius marcats, o bé hi resulten inviables, cal pensar en la protecció 
dels usos sensibles per tal de garantir, si no es pot en l’exterior, un confort mínim al seu interior. 
Aquestes mesures correctores consisteixen en incrementar el grau d’aïllament en façana dels 
receptors (habitatges, centres educatius, centres sanitaris i hospitalaris, etc.) vers el soroll 
exterior. En el cas d’edificacions existents, això implica normalment la millora o reforç dels 
tancaments exteriors (finestres i carpinteries), i en el cas dels edificis en fase de projectes, 
vetllar per tal que els nivells d’aïllament previstos siguin els més adients a garantir una correcta 
protecció vers els nivells sonors exteriors. 

En definitiva, es contemplaran de forma diferenciada les mesures correctores que 
impliquin actuacions sobre el/els emissor/s (pantalles acústiques, talussos, paviments 
sonoreductors, etc), de les accions que impliquen intervencions sobre els usos receptors 
(actuacions sobre aïllaments en façana, recomanacions en distribució d’usos, etc), i les accions 
que requereixen una visió de conjunt de l’escenari i actuant sobre un ventall més ampli 
d’elements (mesures organitzatives, urbanístiques, etc.) 

Les diferents actuacions correctores seran objecte d’un estudi detallat, que inclourà, 
entre altres aspectes: 

- Una descripció, amb un grau de detall d’estudi informatiu, de les característiques 
tècniques o constructives, si s’escau, de les mesures proposades. 

- Una estimació, mitjançant assaig sobre el model o bé mitjançant previsions 
degudament justificades, dels efectes favorables que tindran sobre l’escenari 
acústic estudiat. Aquestes estimacions es descriuran tant en termes acústics 
(atenuacions, reduccions de dBA’s d’immissió) com en termes d’afectació 
(disminució del número d’usos afectats, població beneficiària de les millores, etc). 

- Una estimació del cost econòmic associat a cada mesura, juntament amb un ratio 
d’avaluació cost/benefici en termes de nivells sonors i població afectada. 

Cal recordar que els avaluadors d’edificis “clàssics” indiquen el nivell de soroll 
màxim identificat a qualsevol punt de la façana de l’edifici. En conseqüència, si un 
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apantallament protegeix efectivament les plantes inferiors d’un bloc de pisos, mentre que les 
plantes superiors queden fora de l’abast de l’apantallament, un avaluador d’edificis pràcticament 
no reflectirà cap mena de millora, per bé que aquesta millora efectivament hi sigui. 

Per evitar aquesta aparent “distorsió”, l’avaluació d’efectivitats de les eventuals 
mesures correctores s’ha dut a terme mitjançant l’avaluació d’edificis limitada a processar els 
nivells d’immissió a 4 metres d’alçada (equivalent a un primer pis). 

Per tal de disposar d’un esbós de criteri quantificable que permeti fer comparacions 
entre les diferents propostes de mesures correctores, es realitza una anàlisi estadística preliminar 
que, contemplant la totalitat dels edificis inclosos en l’àmbit d’estudi, en comptabilitza el grau 
de “benefici acústic” calculant el percentatge d’edificis que experimenten una millora lleu (entre 
0 i 2 dBA), mitjana (entre 2 i 5dBA) o clara (més de 5dBA de millora). 

A grans trets, els edificis inclosos a l’estudi són, aproximadament, els edificis inclosos 
en l’àrea d’aparent afectació extreta de les conclusions del PSAMB. Així, una mesura que 
ofereixi una efectivitat sobre el 15% dels edificis significa que s’han identificat millores en els 
nivells d’immissió en un 15% dels edificis inclosos en l’àrea d’estudi. Per tant, és un indicador 
molt orientatiu, en tant que una àrea d’estudi més àmplia o més estreta pot tenir una influència 
clara en la precisió d’aquest indicador estadístic.  

El capítol de mesures correctores es tancarà amb un resum de propostes analitzades, 
els avantatges i els inconvenients més destacats de cadascuna (cost, viabilitat, etc) amb les 
variables que poden ser essencials a l’hora de decidir quines accions es prioritzen respecte 
d’altres: 

- Solució més efectiva en termes estrictament acústics. 

- Solució més eficient en termes d’inversió vs edificacions beneficiades. 
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5.- DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA EN ESTUDI. 

Aquest document recull les tasques de recerca i anàlisi desenvolupades al voltant del 
cas nº4, que afecta al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). 

5.1.- Descripció física de l’entorn. 

L’àrea estudiada pertany al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat. 

El municipi té una extensió de 11'8 km2, i una població de pràcticament 44.000 
habitants (dades de IDESCAT, 2013). L’entramat urbà es distribueix al voltant del nucli antic 
de la població, identificant-se creixements urbanístics de diferent tipologia a pràcticament 
qualsevol dels perímetres del centre urbà, llevat la part més occidental del municipi propera al 
Riu Llobregat, on no s’ha eixamplat el casc urbà. 

El terme municipal limita, pel nord, amb Molins de Rei, pel NE, amb Sant Cugat del 
Vallès i Barcelona, pel SE, amb Sant Just Desvern, pel S amb Sant Joan Despí, i per l’W amb 
Santa Coloma de Cervelló i Sant Vicenç dels Horts. 

Al N, NE i al S del casc urbà han crescut polígons d’activitats industrials, destacant 
per la seva extensió el Polígon Industrial El Pla, que enllaça amb el sector industrial del terme 
municipal de Molins de Rei. 

L’eix definit pel curs del riu és el corredor pel qual transcorren les principals 
infraestructures de transport de la zona, especialment de trànsit rodat. Pel centre de la vila, però, 
circula una línia de ferrocarril de Rodalies Renfe R1 i R4, sent Sant Feliu de Llobregat estació 
d’aturada d'ambdues línies.  

 

Imatge 9: Ortofoto de la zona en estudi. 

B-23 N-340 

A-2

FFCC-R1/R4 

FFCC-R1/R4 

BV-2001 
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La zona urbana es distribueix al llarg del marge esquerra del Riu Llobregat, ocupant 
els terrenys que s’estenen des de la riba del Riu Llobregat, fins als primers turons de la Serra de 
Collserola. La orografia, per tant, presenta una inclinació força constant. 

La part més baixa del terme, que es troba a la pròpia llera del riu, està ocupada per 
algunes explotacions agràries de petites dimensions, que allunyen del centre urbà el corredor 
d’infraestructures, tant viàries (autopistes i autovies) com ferroviàries (línia d’alta velocitat i 
enllaç de mercaderies). 

L’entramat urbà, especialment el nucli antic i les seves proximitats més immediates, és 
força dens i atapeït, fet que augmenta l'impacte acústic del trànsit urbà.  

5.2.- Caracterització de fonts/focus de soroll. 

Els focus de soroll més destacats de l’àrea d’estudi es resumeixen a continuació. 

5.2.1.- Trànsit rodat. 

- Autovia A-2, de titularitat estatal, amb un traçat paral·lel al Riu Llobregat, 
discorre pel SW del terme municipal. Suporta una IMD de 131.000 vehicles, 
amb un 6’8% de vehicles pesants (dades MFOM, 2012). 

- Autopista B-23, de titularitat estatal, discorre paral·lela al Riu Llobregat en el 
seu tram dins el terme municipal de Sant Feliu de Llobregat i tomba en 
direcció W al entrar al terme municipal de Sant Joan Despí, essent aquesta 
zona la més propera als edificis industrials situats al S del casc urbà. La B-23 
suporta una IMD de 116.800 vehicles, amb un 10’5% de pesants (dades 
MFOM, 2012). 

- Carretera N-340, de titularitat estatal. Es tracta de l’antic traçat de la xarxa de 
carreteres nacionals, que a dia d’avui en alguns dels municipis del Baix 
Llobregat han esdevingut, a efectes pràctics, vies de comunicació local o 
avingudes urbanes, això sí, amb una considerable densitat de trànsit (IMD de 
8.000 vehicles, amb un 8’2% de pesants, segons l’anuari 2012 del MFOM). 
En el cas de Sant Feliu de Llobregat, l’eix procedeix de Sant Just Desvern en 
format d’avinguda urbana segueix fins a Molins de Rei. La denominació de la 
via al llarg del seu recorregut dins del municipi és de Ctra. Laureà Miró, a 
excepció del tram comprès entre línea ferroviària de Renfe i el municipi de 
Sant Just Desvern on canvia a Avinguda Montejurra. 

- Carretera BV-2001 o Carrer el Pla dins el casc urbà, de titularitat autonòmica 
(Diputació de Barcelona). La via actua de límit de la zona urbana a l'est del 
casc urbà, separant el terreny edificat dels terrenys ocupats per les 
explotacions agràries. Presenta una IMD d'entre 18.000 i 20.000 vehicles 
segons l'aranya de trànsit. 

Per tal de considerar l’afectació del trànsit rodat propi de l’entramat urbà, s’ha tingut 
accés a l’aranya de trànsit i l’estudi de mobilitat realitzat per la Diputació de Barcelona i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. Per tal de complementar la precisió de les modelitzacions a 
l’entorn de les zones de conflicte, s’han considerat rellevants les dades de trànsit dels següents 
vials interns de l’entramat urbà: 

- Ctra. de Samson (IMD de 11.000 vehicles). 

- c/ Indústria (IMD de 7.000 vehicles). 
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- Rambla Marquesa de Castellbell (on es declara una IMD de 8.000 vehicles). 

- c/ Josep Ricart (IMD de prop de 7.000 vehicles). 

- c/ Joan Batllori (IMD de 7.000 vehicles). 

- Pg. Nadal (IMD de 7.000 vehicles). 

- c/ Ramon i Cajal (IMD de 6.000 vehicles). 

- c/Armenteres (IMD de 5.000). 

- c/Anselm Clavé (IMD de 5.600). 

5.2.2.- Trànsit Ferroviari. 

- Ferrocarril convencional: Línia de rodalies R1 i R4, operada per RENFE. 
Aquesta línia connecta els diferents nuclis del Baix Llobregat mitjançant un 
servei regular de transport de viatgers (no s’hi efectuen circulacions de 
mercaderies). S’hi comptabilitzen prop de 200 circulacions al dia, totes elles 
amb aturada a l’estació de Sant Feliu de Llobregat. Per tant, la circulació 
s’efectua a velocitats relativament baixes. 

- Tant el ferrocarril d’Alta Velocitat (línia Barcelona-Lleida-Saragossa-Madrid) 
com l’enllaç ferroviari de mercaderies es situen a l’altra banda del Riu 
Llobregat, a una distància de pràcticament 1000 metres. Entre aquesta 
distància, i que entre el casc urbà i el traçat d’alta velocitat s’ubica el nus 
d’enllaç de la B-23 amb l’A-2, el soroll ferroviari queda totalment 
emmascarat, motiu pel qual la seva afectació esdevé pràcticament nul·la. 

5.3.- Realitat sonora de la zona en estudi. 

Des del punt de vista del soroll ambiental i densitat de circulació, Sant Feliu de 
Llobregat es situa a les proximitats d’un dels corredors d’infraestructures viàries més importants 
de Catalunya. 

La zona més afectada del casc urbà per les grans infraestructures viàries és el límit del 
casc urbà situat a la frontera amb Sant Joan Despí, Polígon Industrial Armenteres, on la B-23 
discorre a uns 200 metres de distància. En la resta del casc urbà, els terrenys d'ús agrari 
s'interposen entre les grans infraestructures i el casc urbà ajudant a reduir-ne l'impacte acústic. 

El soroll provinent de la plataforma ferroviària d’alta velocitat i mercaderies que es 
troben a la ribera contrària del riu, malgrat tractar-se d’infraestructures de rellevància, no 
afecten de forma notòria a la zona urbana, per l’efecte de l’emmascarament que generen la B-23 
i l'A-2. 

En quant a les activitats industrials properes al nucli urbà, destaquen els polígons El 
Pla i Les Grases, situats al NE, Armenteres i Solà i Sert, situats als S i SW respectivament, i els 
de La Salut, Constantino Beltrán, Multindus i Masor al N. Ales proximitats del casc urbà no s’hi 
ubiquen activitats d’indústria pesada pel que el seu impacte no condiciona el clima acústic del 
municipi. 

D’altra banda, es tracta d’una vila de 44.000 habitants, que dona lloc a una certa 
mobilitat interior. Pel seu volum de trànsit destaca la BV-2001, amb una IMD al voltant dels 
19.000 vehicles al dia, que canalitza el trànsit de les grans infraestructures cap al casc urbà. La 
N-340, la Rambla Marquesa de Castellbell i Carrer de Josep Ricart són vies importants de 
comunicació urbana, i interurbana en el cas de la N-340, que presenten unes IMD d'entre 7.000 i 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 4: Sant Feliu de Llobregat. 

IT1310-07_04 Rev. V01
12 de Desembre de 2014

Pàgina 22/ 64 
 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

8.000 vehicles al dia. Igualment, les vies que connecten transversalment les ja citades, com són 
l'eix format per Carrer de la Indústria i la Carretera Samson, amb una IMD de 11.000, i l'eix 
format pel Carrer de Joan Batllori i el Passeig Nadal, el Carrer d'Armenteres o el Carrer de 
Ramon i Cajal, presenten unes IMD al voltant dels 5.000 vehicles al dia.  

5.4.- El PSAMB i el Sistema d’Integració cartogràfica de l’AMB.  

En el transcurs dels treballs d’integració de les cartografies acústiques existents amb 
afectació sobre el terme municipal de Sant Feliu de Llobregat, en el marc dels treballs de 
confecció del PSAMB, es van incorporar els plecs de cartografia acústica següents: 

- Mapa Estratègic de Soroll de l’Autopista B-23 (MFOM). 

- Mapa Estratègic de Soroll de l’Autovia A-2 (MFOM). 

- Mapa Estratègic de Soroll de la xarxa ferroviària de rodalies (MFOM-ADIF). 

- Mapa Estratègic de Soroll de l'Aglomeració Baix Llobregat I (Generalitat de 
Catalunya). 

El municipi de Sant Feliu de Llobregat disposa de cartografia acústica (mapes de 
sorolls) però no de Mapa de Capacitat Acústica aprovat en data del treball. 

La integració de les diferents versions de cartografia ha posat de relleu que les zones 
més afectades es troben dins el casc urbà i que provenen del trànsit viari i ferroviari en el mateix 
casc urbà, i no de les grans infraestructures. El punt més afectat es troba al voltant de la línea 
ferroviària de rodalies RENFE R1 i R4. Això es deu a que al mapa de sorolls del municipi hi 
apareix per al període nocturn un nivell de soroll de 11 dB per sobre del nivell establert per a 
zones residencials en aquesta zona. Aquest nivell és força alt tenint en compte el poc trànsit 
ferroviari existent durant el període nocturn. Hi ha un altre tram on també s'identifica afectació 
per soroll ferroviari tot i que amb nivells de soroll més baixos. 

Pel que fa al trànsit viari, l'afectació principal es concentra al voltant de la carretera N-
340, i en el tram de la Rambla Marquesa de Castellbell comprès entre el carrer de les Roses i la 
Riera de la Salut. A l'eix format pel Passeig dels Pins i la Riera de la Salut, també es detecten 
afectacions a l'alçada de la línea ferroviària.  

 Els edificis situats enfront de les grans infraestructures presenten afectació, tot i que 
es deu en primer terme al trànsit a la BV-2001 i en segon terme a la contribució del soroll que 
generen la B-23 i l'A-2. 

Als carrers de Sant Joan, Verge de les Neus i de Sant Antoni, també s'hi aprecia 
afectació segons el mapa de soroll vigent. 

La següent imatge s’extreu del sistema integrat de cartografia acústica de l’AMB, en 
el qual, sobre una base cartogràfica, es mostren tant les àrees d’afectació de les diferents 
infraestructures (àrees i isòfones), com indicadors gràfics de superacions dels nivells sonors 
declarats, respecte als nivells sonors atribuïts en funció de l’ús predominant del territori: 
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Imatge 10: Imatge del sistema integrat de cartografia acústica, PSAMB 2013. 

De forma general, a la imatge es presenten els indicadors de superació en forma 
d’esferes: 

- Esferes taronges indiquen receptors afectats amb superacions d’entre 5 i 10 
dBA per sobre dels valors llindars  segons usos predominants del sòl. 

- Esferes vermelles indiquen receptors afectats amb superació per sobre de 10 
dBA. 

Com es desprèn de l’observació de la imatge, la màxima afectació (en quant a grau de 
superació) es troba al voltant de la línea ferroviària, per bé que en termes de quantitat 
d’indicadors de superació, s’observa una concentració important d’indicadors a les zones 
afectades per l’empremta sonora de la carretera N-340 (c/Laureà Miró). Per últim, destaquen 
diversos agrupaments d’indicadors de superació, disseminats pel territori que separa el casc urbà 
de Sant Feliu, del corredor d’infraestructures de gran capacitat (B-23 i A-2).  

Una de les finalitats d’aquest estudi específic és la realització de l’anàlisi acústic de la 
totalitat de les infraestructures, que permeti determinar si aquests indicadors de superació 
realment es corresponen amb la situació real, i en cas de que així sigui, quines infraestructures 
hi contribueixen de forma més destacada, i quines actuacions correctores podrien donar lloc a 
millores significatives.  

  

B-23 

A-2

N-340

FFCC ADIF
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6.- ANÀLISI/ESTUDI EN DETALL DE L’ÀREA EN ESTUDI.  

6.1.- Treball de camp. 

Per a disposar de dades actualitzades i un bon coneixement de l’àrea d’estudi, s’ha dut 
a terme un seguit de visites a la zona, per tal de copsar In Situ els aspectes més destacats i 
rellevants de l’àmbit del treball: detalls no reflectits a la cartografia, percepció sonora, etc.  

Complementàriament, s’han realitzat sonometries de curta i de llarga durada en 
ubicacions especialment representatives, que serviran per a ampliar informació i contrastar els 
nivells sonors enregistrats In Situ amb els resultats extrets de les modelitzacions. 

Les mesures de llarga durada consisteixen en l’enregistrament dels nivells sonors per 
un període de 24 hores, tasca que permet, a més de conèixer els nivells sonors en sí i 
l’amitjanament de múltiples mostres, constatar l’evolució dels nivells sonors al llarg de les 24 
hores; aquest aspecte ajuda a interpretar el funcionament de l’entorn, els hàbits locals i els 
nivells sonors característics per a cadascuna de les franges horàries. 

Les mesures de curta durada enregistren el nivell de soroll en un punt determinat 
durant un temps d’integració predefinit a criteri tècnic (10 minuts en el cas d’aquest projecte), 
caracteritzant un determinat emissor/s en un moment puntual.  

En el cas concret de Sant Feliu de Llobregat, s’ha dut a terme 1 mesura de llarga 
durada instal·lant sonòmetres automàtics a una ubicació; la finalitat és la de caracteritzar In Situ 
l’afectació de la línea ferroviària de Renfe abans comentada, atès que, segons informà 
l’Ajuntament, es tenia constància d’un major volum de queixes vinculades al trànsit ferroviari 
que no pas al trànsit rodat: 

• Punt LLD1: Centre Cívic Les Tovalloles: Riera de la Salut, nº7. Soroll Ferroviari. 

Els registres de curta durada han ajudat a caracteritzat l’impacte acústic de les 
diferents infraestructures viàries i vies locals al municipi. 

• Punt CD1: Davant B-23 a l'alçada del Carrer Reverend Martí Duran. Trànsit de la 
B-23. 

• Punt CD2: Carrer del Pla (BV-2001) entre Carrer Reverend Martí Duran i Carrer 
Rupert Lladó. Trànsit BV-2001 i B-23 al casc urbà. 

• Punt CD3: Carrer Laureà Miró (N-340). Trànsit intern a una via principal del 
municipi. 

A la següent imatge es mostra la ubicació dels punts de mesura de llarga durada. 
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Imatge 11: Imatge del punt de mesura de llarga durada 

A continuació es mostra la ubicació geogràfica dels punts de curta durada: 

 
Imatge 12: Imatge dels punts de mesura de curta durada 
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6.1.1.- Resultats obtinguts. 

A continuació es presenta en mode resum, els resultats de les mesures de curta i llarga 
durada tabulats.  

 

Punt Data Lden Leqdia Leqvespre Leqnit Observacions 

LLD1 15/10/2014 63 dBA 64’1 dBA 56'7 dBA 52’4 dBA Soroll línea ferroviària RENFE 

Taula  1. Resultats de les mesures de llarga durada 

Als annexos del present informe s’adjunten les fitxes de llarga durada amb les dades 
complertes. 

A continuació es presenten els resultats de les mesures de curta durada (10 minuts 
d’enregistrament). 

Punt Data&hora 
mesura LAeq L10 L90 Nº de 

Cotxes 
Nº de 
Motos 

Nº de 
Pesants Observacions 

CD1 15/10/2014 
12:20 62,0 dBA 63,9 dBA 59,5 dBa - - - Soroll B-23. 

CD2 15/10/2014 
12:00 65,7 dBA 70,5 dBA 51,1 dBA 98 4 9 Soroll de trànsit intern de 

BV-2001. 

CD3 15/10/2014 
11:30 66,4 dBA 69,2 dBA 52,7 dBA 37 6 9 Soroll trànsit N-340. 

Taula  2. Resultats de les mesures de curta durada 

Als annexos del present informe s’adjunten les fitxes de curta durada amb les dades 
completes. 

6.2.- Modelització acústica. 

6.2.1.- Dades d’entrada. 

Les dades introduïdes al model es resumeixen a continuació: 

- Topografia i orografia: model digital del terreny (DTM) tridimensional (x, y i z) 
en malla de 2x2 metres. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, I.C.C.. 

- Volumetria, edificació i urbanització: aixecament tridimensional (x, y i z). Font: 
Barcelona Regional. 

- Vialitat i carrerer: traçat bidimensional (x i y) corregit i adaptat al DTM existent. 
Fonts: Barcelona Regional i Institut Cartogràfic de Catalunya. 

- Xarxa ferroviària: traçat tridimensional (x, y i z). Font: Institut Cartogràfic de 
Catalunya. 

- Aforaments i estadístiques: 

o Vialitat local/urbana i N-340: aranya de trànsit de Sant Feliu de Llobregat 
(2012). Font: Diputació de Barcelona/Àrea Metropolitana de Barcelona. 

o Xarxa viària d’alta capacitat: A-2, B-23. Anuari de dades d’aforament 
2012. Font: Ministerio de Fomento. 

o Xarxa ferroviària: dades d’aforament i programació de circulacions 2014. 
Font: Renfe Operadora/Rodalies Barcelona. 
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A la taula següent s’especifiquen les dades d’aforament més representatives de les 
diferents infraestructures contemplades al model. Val a dir, però, que la caracterització de 
cadascuna de les fonts de soroll respon a un volum de dades molt més extens i detallat; a la taula 
següent es mostren les més representatives. 

 

Eix/Vial/Línia Tipus Categoria IMD/Afor. % pesants Vnom 

A-2 Autovia Trànsit rodat 130.756 6’8% 90 km/h 

B-23 Autopista Trànsit rodat 116.884 10’5% 90 km/h 

BV-2001 (C/ el Pla) Travessera local Trànsit rodat 19.000 10%/6’5%/3% 50 km/h 

Ctra. Samson Travessera local Trànsit rodat 11.000 10%/6’5%/3% 50 km/h 

c/ Indústria  Travessera local Trànsit rodat 7.000 10%/6’5%/3% 50 km/h 

N-340 (Ctra Laureà 
Miró) Travessera local Trànsit rodat 8.000 10%/6’5%/3% 50 km/h 

Rambla Marquesa de 
Castellbell Travessera local Trànsit rodat 8.000 10%/6’5%/3% 50 km/h 

c/Josep Ricart Local/Urbana Trànsit rodat 7.000 10%/6’5%/3% 50 km/h 

c/Joan Batllori Local/Urbana Trànsit rodat 7.000 10%/6’5%/3% 50 km/h 

Pg. Nadal Local/Urbana Trànsit rodat 7.000 10%/6’5%/3% 50 km/h 

c/ Ramon i Cajal Local/Urbana Trànsit rodat 6.000 10%/6’5%/3% 50 km/h 

c/Armenteres Local/Urbana Trànsit rodat 5.000 10%/6’5%/3% 50 km/h 

c/Anselm Clavé Local/Urbana Trànsit rodat 5.600 10%/6’5%/3% 50 km/h 

FFCC RENFE R1 Rodalies Ferroviari local 60 -- 50<0>50 km/h 

FFCC RENFE R4 Rodalies Ferroviari local 146 -- 50<0>50 km/h 

Taula  3. Dades d’aforament. 

6.2.2.- Validació del model. 

En general, convé tenir present que els valors d’aforament introduïts al model, i, per 
tant, els resultats acústics que se’n deriven, són valors que tenen una representativitat anual, 
mentre que les mesures realitzades poden ser de llarga durada (24h) o bé de curta durada (10 
minuts) en un dia o moment concret. Aquest fet fa que pugui existir una desviació entre els 
valors obtinguts al model i els mesurats. No obstant, les desviacions que es puguin detectar, han 
de ser analitzades i contrastades, per tal de poder diferenciar entre resultats incorrectes de la 
modelització, o bé dispersions degudes a diferències entre les hipòtesis anuals calculades, i les 
circumstàncies reals durant les sonometries.  

D’altra banda, és important assenyalar que, generalment, els valors obtinguts al model 
tendeixen a ser lleugerament més elevats que els mesurats o reals, perquè les tècniques de 
modelització obliguen a contemplar les velocitats nominals de cada tram de vial (sent les 
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velocitats sensiblement inferiors en el cas de vies de gran capacitat amb episodis recurrents de 
saturació), i d’altra banda les condicions meteorològiques considerades com a base de càlcul 
contemplen sempre una confluència, amb major o menor mesura, de condicions favorables a la 
propagació sonora. En cap cas, però, els mètodes de càlcul inclouen, de forma generalitzada, 
condicions meteorològiques que minvin la propagació del so en ambient exterior. 

A la taula següent s’adjunten les comparatives dels valors obtinguts en el model vers 
les mesures In Situ, tant de llarga com de curta durada. Els valors que s’han pres com a base per 
a la calibració del model es mostren ombrejats. 

 

Punt Mètode Ldia (dBA) Lvespre (dBA) Lnit (dBA) Lden (dBA) Observacions 

LLD1 
Model 61,1 dBA 58,1 dBA 53,7 dBA 62,6 dBA 

Soroll línea ferroviària 
RENFE 

Mesures 64,1 dBA 56,7 dBA 52,4 dBA 63,0 dBA 

CD1 
Model 64,4 dBA 63,3 dBA 59,1 dBA 66,9 dBA 

Soroll de B-23 a camp 
obert 

Mesures 62,0 dBA - - - 

CD2 
Model 66,1 dBA 64,0 dBA 57,4 dBA 66,9 dBA 

Soroll de trànsit intern de 
BV-2001 

Mesures 65,7 dBA - - - 

CD3 
Model 67,0 dBA 64,4 dBA 57,5 dBA 67,4 dBA 

Soroll trànsit N-340 
Mesures 66,4 dBA - - - 

Taula  4. Valors del model en els punts de mesura del treball de camp. 

Les diferències constatades en la mesura de llarga durada i de la resta de punts 
d’avaluació in situ hi ha una dispersió inferior als 3dBA, sent habitualment el valor calculat 
superior al mesurat, fet que és coherent amb les variables de càlcul considerades al model de 
trànsit rodat. Val a dir que les mesures de curta durada es van realitzar prenent nota de tots 
aquells aspectes que poguessin influir als resultats, de manera que les condicions de contorn 
controlades servissin per descartar o validar el model. 

En el cas de la mesura de llarga durada, convé tenir present per validar-ne els resultats, 
que el model calcula la mitjana anual de l’impacte acústic ferroviari en termes de nivells 
equivalents (amitjanats). En canvi, la sonometria es realitzà a les proximitats d’un pas a nivell, 
on els trens fan sonar la botzina per avisar. Aquest aspecte no s’inclou al mètode de càlcul per a 
la modelització del trànsit ferroviari, per bé que tot sovint és motiu de queixa per part de la 
ciutadania. En el cas de la validació del model, però, queda justificat un increment dels valors 
mesurats per sobre dels calculats, quedant, doncs, validat el model en aquest tram. 

En conclusió, es considera que els resultats del model són vàlids per a servir com a 
base per a l’anàlisi d’eventuals mesures correctores i preventives. 

6.2.3.- Resultats obtinguts. 

En aquest capítol es duu a terme la presentació dels resultats obtinguts en l’actual fase 
del projecte, així com una comparativa de la zona en estudi en relació a les dades obtingudes del 
PSAMB, treball dut a terme el passat any 2013. 
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Dita comparativa es centra en valorar els resultats dels models per isòfones i per les 
zones d’afectació detectades, tot corroborant o desestimant l’impacte acústic i identificant les 
fonts de soroll origen de l’afectació.  

6.2.3.1.- Mapes d’isòfones 

Els resultats de la modelització de l’àrea en estudi mostren l’afectació de les 
infraestructures viàries més importants al municipi de Sant Feliu de Llobregat. En concret, 
s'observa que les infraestructures viàries com la A-2 i la B-23, tenen una afectació inferior a la 
de les vies urbanes del propi municipi, com són la BV-2001 i la N-340, exceptuant la zona del 
polígon industrial Armenteres, on la B-23 discorre propera als edificis de zona urbanitzada, tot i 
que aquesta és una zona industrial. La línia de RENFE/Rodalies de Catalunya que travessa el 
municipi té una afectació mínima en termes de nivells equivalents de soroll (LAeq), tot i així, 
s’hauria de destacar que els nivells de soroll en termes de nivells màxims (LAf_màx) sí 
s’incrementen considerablement amb la circulació de trens, assolint valors propers als 80dBA 
en indrets propers a les zones on les vies quedaen descobertes. 

A continuació es mostren les imatges dels mapes d’isòfones de la zona en estudi amb 
les dades actualitzades. 

 

 
Imatge 13: Modelització acústica de la zona d’estudi a Sant Feliu de Llobregat en període diürn. 
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Imatge 14: Modelització acústica de la zona d’estudi a Sant Feliu de Llobregat en període nocturn. 

Com es pot observar al mapa d’isòfones en el període diürn, hi ha una franja 
d’habitatges, els més propers a les infraestructures viàries A-2 i B-23, afectats per uns nivells de 
soroll d'entre 65 i 70 dBA. No obstant, l'afectació és deguda en primer terme a la carretera BV-
2001 (o c/ del Pla) que discorre enfront dels habitatges, i en segon terme, a les infraestructures 
viàries. 

Algunes de les vies locals també dibuixen aquests nivells a les façanes més afectades 
com són la N-340. Hi ha una segona franja amb habitatges que queden afectats amb nivells de 
soroll inferiors a 65 dBA també adjudicables al trànsit a l'interior del municipi.  

El mapa d’isòfones en període nocturn es comporta d’una manera similar al del 
període diürn, amb una diferència amitjanada de 10 dB en els nivells de soroll. És a dir, la 
primera línia d’habitatges afectats es troba al voltant dels 60 dBA, una segona línia per sota dels 
55 dBA. Novament, el soroll generat pel trànsit a l'interior del municipi té major afectació que 
el generat per les infraestructures.  

6.2.3.2.- Comparativa de nivells entre el PSAMB i els valors actualitzats. 

A continuació es durà a terme una comparativa entre els resultats obtinguts del primer 
treball d’integració de cartografies acústiques, respecte a les dades actualitzades, en base a les 
prediccions dels mapes d’isòfones obtinguts per període dia i nit, entenent que es tracta de les 
franges horàries més importants. 

A nivell metodològic, les diferències en els resultats obtinguts entre el PSAMB i 
l’actual han de tenir en consideració dos aspectes essencials:  

• La versió actualitzada incorpora dades de trànsit (i, per tant, afectació sonora) del 
trànsit local, extret de l’aranya de trànsit de Sant Feliu de Llobregat. En aquest 
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cas, s’han considerat les dades de trànsit de les principals vies de distribució 
internes de la població (el Pla, Samson, N-340, Indústria, Rambla Marquesa de 
Castellbell, etc.). 

• Per últim, cal tenir en consideració que les cartografies realitzades per les 
administracions titulars es varen dur a terme amb una perspectiva de treball 
orientat a caracteritzar grans longituds d’infraestructures i àrees molt extenses, i 
per tant amb un grau de detall necessàriament inferior. En els treballs actuals, en 
canvi, el fet de concentrar l’estudi en àrees molt més acotades permet l’ús d’una 
escala de treball molt més detallada. 

Les imatges següents permeten una còmode comparativa visual entre els mapes 
d’isòfones actuals amb els del PSAMB del 2013, obtinguts, cal recordar, de l’agrupament i 
suma energètica dels mapes d’isòfones declarats per cadascun dels ens titulars 
d’infraestructures.  

Cal destacar que apareixen, en el cas de la cartografia actualitzada, únicament les àrees 
d’influència que afecten de forma directa i predominant a les zones incloses en l’àmbit d’estudi.  

 

 
Imatge 15: Mapa d’isòfones del PSAMB de la zona d’estudi a Sant Feliu de Llobregat en període diürn. 
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Imatge 16: Modelització acústica actualitzada de la zona d’estudi a Sant Feliu de Llobregat en període diürn. 

Imatge 17: Mapa d’isòfones del PSAMB de la zona d’estudi a Sant Feliu de Llobregat en període nocturn. 
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Imatge 18: Modelització acústica actualitzada de la zona d’estudi a Sant Feliu de Llobregat en període nocturn. 

De forma visual, s’observen diversos fenòmens clars i destacables: 

- Com a conclusió més destacada, s’observa que les àrees d’afectació associades al 
nus viari B-23/A-2, un cop recalculades amb les dades actuals, són més estretes i 
properes a l’eix viari, que les àrees d’afectació declarades a títol individual pels 
titulars de les infraestructures, tal i com quedà recollit al PSAMB.   
Amb gairebé tota seguretat, això es deu a què en les modelitzacions realitzades per 
al càlcul d’afectacions de les infraestructures, recopilades al PSAMB, no es va 
incloure l’efecte d’apantallament imputable als edificis. Com a resultat, les àrees 
d’afectació resultaven molt més àmplies en quant a superfície del que realment 
son.  
En certa manera, però, aquest fet és lògic des del moment en què els treballs de 
cartografia acústica dels grans eixos viaris es realitzaren amb una escala de treball 
més adaptada a grans àrees de càlcul (1:25.000), mentre que un anàlisi en detall 
com el recollit en aquest estudi permet ajustar molt més les variables de contorn 
amb una precisió molt més elevada  

- Els eixos viaris interiors, o si més no propis del casc urbà (en referència a la BV-
2001, que rodeja el casc urbà)  tenen un impacte prou destacable, especialment la 
BV-2001 (c/del Pla) i l’antiga N-340. 

- L’impacte acústic de l’eix ferroviari RENFE/Rodalies de Catalunya és moderat, 
de l’ordre dels 60dBA diürns als trams comuns, fins i tot en termes de nivells 
sonors màxims (de l’ordre dels 65dBA diürns a les zones on acostumen a fer sonar 
la botzina abans del pas a nivell), ja que els trams en què els trens circulen a més 
velocitat, el traçat és o en zona industrial (polígon industrial el Pla), o bé circula 
en trinxera (c/Jacint Verdaguer). A les proximitats dels habitatges els combois 
redueixen significativament la velocitat per aturar-se a l’estació de Sant Feliu de 
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Llobregat.  
Val a dir, però, que el model mostra els resultats acústics en termes de nivells 
equivalents (amitjanats), paràmetre que sovint no reflecteix ben bé l’impacte propi 
de la circulació ferroviària, on hi ha una forta discontinuïtat en els nivells sonors 
enregistrats en el moment del pas d’un tren, respecte a la resta del temps. En el cas 
de Sant Feliu, a més, convé fer esment de la problemàtica associada als tocs de 
botzina que estan obligats a fer els trens quan s’acosten a algun pas a nivell. 
Aquest esdeveniment s’ha enregistrat amb detall a la mesura de llarga durada, 
situada a les immediates proximitats d’un pas a nivell. 

6.3.- Avaluació acústica de la zona. 

El municipi de Sant Feliu de Llobregat no disposa de Mapa de Capacitat Acústica 
adaptat als criteris del 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, motiu pel qual de cara a l’avaluació sonora de la zona es considerarà, en base als 
criteris recollits a la normativa vigent, l’ús predominant del sòl. 

Havent estudiat aquest cas en concret, els usos sensibles afectats són essencialment en 
sòl d’ús residencial. D’altra banda, si bé en alguns dels casos hi ha adjacència amb alguna 
activitat, de cara a l’avaluació exterior aquesta circumstància és intrascendent, donat que els 
Objectius de Qualitat, segons es defineix a l’Annex A “Qualitat acústica del territori. Mapes de 
capacitat” de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, 
adaptada mitjançant el 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,  són idèntics per zona A4 (predomini del sòl d’ús residencial) i zona B1 (coexistència 
de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents).  

Cal constatar també la presència d’usos docents afectats, si bé resta a criteri de 
l’Administració Local la decisió sobre si aquests usos es zonifiquin com a A4 o A2.  

La comparació entre els resultats del PSAMB (imatge nº10 d’aquest document) i 
l’actualització mostra diferències significatives. Així, destaca la clara disminució del nombre i 
la concentració d’indicadors de superació a l’entorn del c/Laureà Miró, així com la disminució 
destacada també d’indicadors de superació a les zones més properes als eixos de la B-23 i el nus 
B-23/A2. 

És interessant copsar la propagació de l’àrea d’afectació que es constatà a les primeres 
fases del PSAMB, en les quals s’integraven les dades d’impacte acústic declarades per les 
diferents administracions titulars d’infraestructures. L’actualització del model i el càlcul més 
acurat d’aquest tram permet concloure que als treballs de modelització inicials, probablement 
per l’abast i el caire de l’estudi, no es tingué en compte l’efecte d’apantallament dels edificis, 
motiu pel qual la predicció de propagació esdevingué comparable a una propagació en camp 
obert. El model actualitzat, pel fet d’incloure l’efecte d’apantallament que proporcionen els 
edificis pertanyents al propi casc urbà, permet acotar amb més precisió les àrees d’afectació dels 
eixos viaris, les quals pateixen una considerable disminució respecte les dades originals. 
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Imatge 19: Resultat de l’avaluació d’edificis de l’àrea de Sant Feliu de Llobregat. Període nit. 

Les principals observacions que se’n deriven són les següents: 

- Com es pot observar al mapa d’isòfones en el període diürn, hi ha una franja 
d’habitatges, els més propers a les infraestructures viàries A-2 i B-23, afectats per 
uns nivells de soroll entre 65 i 70 dBA. No obstant, aquesta afectació no es deu 
tant a les infraestructures viàries sinó a la carretera BV-2001 (c/ del Pla) que 
discorre enfront dels habitatges. 

- Als edificis situats al llarg de la N-340 també s'observen aquests nivells de soroll 
al voltant dels 70 dBA en període diürn. Les zones més afectades són el tram 
inicial de la carretera entrant des de Sant Just Desvern, i el tram comprès entre els 
carrers de Pi i Maragall i el Passeig dels Pins, on els edificis es troben a curta 
distància de la via. 

- La línia de RENFE/Rodalies de Catalunya que travessa el municipi té una 
afectació mínima en termes de nivells equivalents de soroll (LAeq), tot i així, 
s’hauria de destacar que els nivells de soroll en termes de nivells màxims (LAf_màx) 
sí s’incrementen considerablement amb la circulació de trens. 

- Els avaluadors situats a l’interior del casc urbà han identificat, en alguns casos, 
superacions més o menys importants, però imputables al trànsit propi de l’interior 
de la vila (el Pla, c/Samson, N-340, c/Indústria, Rbla. Marquesa de Castellbell). 

En conclusió, l’actualització del model acústic, i el fet de detallar més les fonts de 
soroll que hi intervenen, posen de manifest una disminució important de l’àrea d’afectació 
associada a l’eix B-23/A-2 i el nus de connexió amb la A-2, minvant conseqüentment el nombre 
d’habitatges afectats. Alhora, s’han pogut diferenciar també les contribucions a d’altres 
superacions, fet que permetrà decidir amb molta més exactitud les millors vies d’actuació per tal 
d’aconseguir una progressiva millora de la qualitat acústica del municipi de Sant Feliu de 
Llobregat. 
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7.- PROPOSTES DE MILLORA. 

En base als resultats abocats pel model, treball de camp i observacions dels tècnics 
durant el desenvolupament de la primera part d’aquest treball, la proposta de mesures per tal de 
minimitzar l’impacte acústic caldria centrar-la en 3 vessants: 

- Reduir l’impacte acústic de la BV-2001 (c/ el Pla).   
La densitat de població existent al voltant d'aquesta via és baixa en comparació 
amb altres vies del municipi (especialment la N-340), motiu pel qual les 
actuacions per reduir-ne l'afectació es podrien concentrar en les zones on hi ha 
edificis residencials. Aquestes haurien d'anar orientades a pacificar el trànsit o 
reduir-lo de forma destacada.  
Es descarta l’ús de mètodes de barrera i apantallament per la disposició dels usos 
sensibles, essencialment edificis de 5 i 6 pisos d’alçada, a peu de vial, de manera 
que la col·locació d’un apantallament seria un recurs incòmode, poc pràctic i 
menys efectiu.  

- Descongestionar el centre del municipi, especialment l’antic traçat de la N-340, 
reconduint el trànsit per un traçat amb menys incidència sobre usos residencials.  
La reconducció del trànsit que actualment circula pel centre urbà requerirà de la 
recerca d’una solució que implica un seguit de condicionants relatius a mobilitat, 
interconnexió amb grans infraestructures, etc.  
Val a dir que amb tota probabilitat, la carretera de circumval·lació BV-2001 (c/del 
Pla) està cridada a ser un dels vials amb més potencial d’absorbir el trànsit 
procedent de la pacificació de la N-340. En aquest sentit, aquesta proposta de 
correcció s’enfronta directament amb la primera línia d’actuació proposada.  
Optar per mesures que disminueixin el volum de trànsit i en disminueixi també la 
velocitat de circulació permet deixar en un segon ordre de prioritat l’ús de 
paviments fonoabsorbents i asfalts porosos (“sonorreductors”). 

- Incrementar els aïllaments en façana dels sectors en els quals les barreres 
acústiques no puguin oferir un resultat suficientment satisfactori, mitjançant un 
programa d’ajuts a la col·locació de dobles finestres com a recurs més habitual en 
aquest tipus de situacions. 

Convé destacar que, segons els resultats exposats en aquest treball, la intervenció 
sobre el soroll emès pels grans eixos viaris (B-23 i A-2) no suposaria una millora substancial en 
la qualitat acústica del casc urbà de Sant Feliu, ni tan sols a la primera línia d’habitatges 
exposats a les emissions procedents de les autopistes, ja que l’atenuació per distància supera 
amb escreix l’efectivitat de possibles apantallaments. Tanmateix, el fet d’existir fonts de soroll 
molt més properes (la carretera BV-2001, essencialment) dona lloc a un llindar inferior, a partir 
del qual la disminució del soroll de les autopistes no seria perceptible pel fet què quedaria 
emmascarat pel soroll del trànsit local. 

7.1.- Alternatives assajades sobre el model. 

Les alternatives que previsiblement puguin tenir alguna incidència sobre les àrees 
d’afectació calculades mitjançant els models numèrics, s’han introduït com a paràmetres i 
condicions de contorn, per tal d’obtenir una primera aproximació de la utilitat i viabilitat 
d’aquestes actuacions correctores. 

Les actuacions analitzades mitjançant modelització han estat dues: 
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7.1.1.- Alternativa 1: Pacificació del trànsit de la BV-2001.  

Aquesta opció requereix d'un estudi en profunditat sobre com resoldre la mobilitat dels 
vehicles que actualment utilitzen aquesta via. Així, la solució integral d’aquest aspecte 
requereix, al marge de valorar la reducció de la IMD a la via, estudiar com donar resposta a les 
actuals necessitats d’interconnexió amb els eixos viaris existents. En l’àmbit d’aquest estudi 
específic, es proposa valorar la incidència acústica d’aquesta pacificació, però sense valorar les 
implicacions que, a nivell de mobilitat i traçat viari, tindria una solució d’aquest caire sobre la 
xarxa viària de l’entorn.  

La imatge següent mostra en vermell el tram de via que es modelitza amb la reducció 
del trànsit. 

Imatge 20: Tram a reduir el trànsit. BV-2001, i àrea potencialment beneficiada.  

Val a dir, però, que la carretera BV-2001, en el seu tram més proper a habitatges, ja ha 
estat objecte d’un esforç de planificació per intentar minimitzar-ne l’impacte acústic. Així, el 
número de carrils de circulació està limitat a un per sentit (amb l’afegit d’un carril-bus en sentit 
Molins de Rei), s’han col·locat plataformes per mirar de limitar la velocitat dels vehicles, la 
velocitat permesa està limitada a 50km/h, etc. 
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Imatge 21: Trams sobre-elevats per a la disminució de velocitat a la BV-2001.  

En conseqüència, difícilment es podran accentuar els resultats assolits mitjançant 
aquesta línia d’actuació, ja que en gran part, els esforços possibles ja s’han dut a terme en aquest 
vial. Paral·lelament, la manca d’un recorregut alternatiu dificulta molt la viabilitat d’aconseguir 
una reducció dels aforaments actuals, sense perjudicar altres trams de la xarxa viària que 
haurien d’absorbir el trànsit eliminat d’aquest carrer.  

7.1.2.- Alternativa 2: Pacificació del trànsit de la Carretera Laureà Miró. 

Igaul que en la proposta anterior, aquesta alternativa requereix un estudi en profunditat 
sobre com resoldre la mobilitat dels vehicles que actualment utilitzen aquesta via. Així, la 
solució integral d’aquest aspecte requereix, al marge de valorar la reducció de la IMD a 
l’interior del casc urbà, estudiar com donar resposta a les actuals necessitats d’interconnexió 
amb els eixos viaris existents. En l’àmbit d’aquest estudi específic, es valorarà la incidència 
acústica d’aquesta pacificació, sense valorar les implicacions que, a nivell de mobilitat i traçat 
viari, tindria una solució d’aquest caire sobre l’entramat viari de l’entorn. 

Val a dir que en el transcurs dels últims anys s’han dut a terme importants esforços per 
aconseguir una progressiva integració de l’Avinguda Laureà Miró en el teixit urbà de Sant 
Feliu. Així, aquesta avinguda ha deixat de ser un tronc d’elevadíssim trànsit i un impacte acústic 
molt important, a un vial que, malgrat la seva importància, ja no és, ni de bon tros, l’escenari de 
xivarri que era fa no gaires anys. 

Entre altres actuacions, s’han eixamplat les voreres per tal de disminuir el número de 
carrils, s’ha reforçat el control semafòric, s’han col·locat plataformes sobre-elevades, s’han 
imposat limitacions de velocitat, etc. 

En conclusió, convé tenir present que la mesura proposada en aquest estudi no parteix 
de zero, sino que s’haurà d’interpretar com l’horitzó al què s’arribaria en el cas de què s’assolís 
el major èxit possible en totes aquestes polítiques d’integració d’un gran eix viari tradicional, 
com és la N-240, en l’entramat urbà de Sant Feliu, convertint-lo en un eix comercial pacificat. 
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 Imatge 22: Eixamplament de voreres, trams sobre-elevats i limitacions de velocitat al c/Laureà Miró.  

En aquest estudi, doncs, s’obté una estimació dels resultats als quals arribaria 
l’aplicació íntegra i amb èxit de la totalitat de pautes que actualment ja s’estan duent a terme per 
tal d’assolir la pacificació de l’Avinguda Laureà Miró. 

 

 
Imatge 23: Tram a reduir el trànsit. N-340/Carretera de Laureà Miró, i àrea potencialment beneficiada. 

 

Mitjançant aquestes propostes, l’objectiu és assolir que la IMD actual, que s’ha 
estimat en 8.000 vehicles al dia, pugui disminuir significativament, fins arribar a un hipotètic 
horitzó en el què la IMD pugui situar-se en l’entorn dels 1.500 vehicles diaris, eliminant de 
forma pràcticament total el trànsit de vehicles pesants (es pressuposa un 2% residual per al 
repartiment de mercaderies).   



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 4: Sant Feliu de Llobregat. 

IT1310-07_04 Rev. V01
12 de Desembre de 2014

Pàgina 40/ 64 
 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

7.2.- Resultats obtinguts. 

A banda dels càlculs per obtenir els corresponents gràfics (mapes d’isòfones), per 
disposar d’un criteri objectiu d’àrea “beneficiada” d’aquestes eventuals millores, s’han calculat 
les immissions a un total de 141 edificis (concretament, agrupacions de finques a nivell 
d’illa/parcel·la) de l’entorn dels escenaris estudiats, que responen a la pràctica totalitat 
d’edificacions afectades en major o menor grau pel soroll de les infraestructures contemplades 
en aquest estudi. Convé recordar, però, que les afectacions identificades es situen al casc urbà de 
Sant Feliu, mentre que no s’identifiquen usos sensibles a les parcel·les agràries existents entre 
l’entramat urbà i els eixos de gran capacitat. 

7.2.1.- Pacificació del trànsit de la Ctra. BV-2001 (c/del Pla). 

El traçat de la BV-2001 transita pel límit occidental del casc urbà de Sant Feliu de 
Llobregat. Aquest vial suporta en l’actualitat un important volum de trànsit, que incideix 
directament sobre un entorn essencialment residencial entre els carrers del Reverend Martí i 
Duran, i d'Anselm Clavé, amb uns nivells sonors destacables. 

Tant en el PSAMB, com al model actualitzat, s’identifiquen superacions clares dels 
nivells sonors desitjables per a aquesta zona, motiu pel qual s’han avaluat alternatives 
consistents en estudiar quines millores es podrien assolir si el trànsit d’aquest eix es desviés per 
un traçat alternatiu. 

Un cop analitzat el cas, es determina que el vial no disposa, a data d’avui, 
d’alternatives ben definides, que permetin apostar per una descongestió del trànsit actual, ja que 
sense aquestes alternatives, la conseqüència més immediata seria l’empitjorament de la situació 
en altres recorreguts. A més, la manca d’espai i les característiques pròpies de la xarxa viària 
interna del casc urbà de Sant Feliu desaconsellen apostar per aquesta alternativa, ja que la xarxa 
existent no té capacitat per reabsorbir el flux de trànsit que s’extreu de la BV-2001. 

En conclusió, es desestima aquesta línia de treball, pel fet que no se’n veu una 
viabilitat objectiva, i a més se’n derivarà un empitjorament important d’altres zones urbanes en 
termes de soroll. 

7.2.2.- Pacificació del trànsit a la N-340 (Carretera de Laureà Miró). 

El traçat de l’antiga carretera N-340 per l’interior de la vila de Sant Feliu de Llobregat 
es manté a dia d’avui a través del traçat antic, anomenat ara Carretera de Laureà Miró i 
Avinguda de Montejurra, segons el tram. Aquest vial, malgrat que ja està sent objecte d’una 
progressiva millora i integració en el casc urbà en el transcurs dels últims anys, encara suporta 
en l’actualitat un volum de trànsit relativament elevat, sobre tot, als límits del casc urbà, que 
incideix directament sobre un entorn essencialment residencial amb uns nivells sonors 
destacables. 

La distància entre els vials i els edificis és escassa, fet que augmenta l'impacte acústic 
del trànsit sobre els edificis en una zona amb elevada densitat de població. Alhora, aquesta 
disposició del vial respecte als habitatges afectats descarta rotundament l’ús de tècniques 
d’apantallament o barrera per evitar la propagació del so. 

Atès que tant en el PSAMB, com al model actualitzat (per bé que en menor quantitat), 
s’identifiquen superacions dels nivells sonors desitjables per aquesta zona, s’ha assajat una 
solució consistent en estudiar quines millores es podrien assolir si la política de pacificació 
actualment en marxa aconseguís consolidar la reducció progressiva del trànsit, fins assolir una 
IMD propera als 1.500 vehicles al dia. D’aquesta manera, l’antiga N-340 ja haurà esdevingut 
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plenament un passeig urbà o una zona semipeatonal, circumstància sota la que s’assolirien els 
següents impactes acústics diürn i nocturn:  

 

 
Imatge 24: Mapa d’isòfones de la solució de pacificació de la N-340 en període diürn. 

 
Imatge 25: Mapa d’isòfones de la solució de pacificació de la N-340 en període nocturn. 
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S’observa una reducció dràstica de la “petjada acústica” a la N-340 en el moment en 
què es desvia el trànsit vers un recorregut exterior al casc urbà. La circumstància assajada 
suposa una disminució de prop del 75% de l’aforament actual, i la pràctica desaparició de 
circulacions de vehicles pesants. Això implica que una actuació més dràstica que assoleixi una 
disminució més accentuada (peatonalització), millorarà també el resultat en termes de soroll. 

La següent taula mostra els resultats dels punts de càlcul que presenten millores per 
aquesta solució: 

 

Nº finca Var. Ld, dBA Var. Le dBA Var. Ln dBA Var. Lden dBA 

69 8,3 7,5 6,3 7,5 
70 5,9 5,4 4,7 5,4 
74 6,5 6 5,2 5,9 
75 4,8 4,7 4,7 4,8 
76 8,5 7,5 6,3 7,5 
77 8,5 7,4 6,2 7,4 
78 8,7 7,6 6,4 7,6 
80 8,7 7,6 6,4 7,6 
81 5,2 4,9 4,3 4,9 
83 5,2 4,9 4,3 4,9 
84 8,7 7,6 6,4 7,6 
88 5,4 4,9 4,4 4,9 
89 7,1 6,5 5,6 6,5 
90 7 6,4 5,6 6,4 
91 8,7 7,7 6,4 7,7 
92 7,7 6,8 5,9 6,9 

100 8,4 7,5 6,2 7,5 
Taula  5. Punts de referència. Millores esperables en horari nocturn per a la descongestió de la N-340. 

Efectivament, les millores són ràpidament perceptibles en tot l'eix, i només queda 
emmascarat als creuaments amb carrers amb elevat volum de trànsit. Es detecta un nombre 
important d’edificis i usos que percebrien una millora igual o superior als 5dBA en horari 
nocturn. 

7.3.- Valoració en termes d’Edificis Exposats. 

Les solucions proposades impliquen canvis en la xarxa de mobilitat, i per tant, 
l’efectivitat acústica és directament proporcional a l’abast de la modificació que es proposi. 
Tanmateix, cal considerar que la mobilitat local es desenvolupa en forma de xarxa, on 
modificacions en un tram necessàriament té repercussions en els trams del voltant. 

Per tal de comparar les alternatives proposades en aquest estudi, la següent taula 
mostra l’estadística de millora acústica vs. nº d’edificacions incloses a l’estudi: 
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Resum Estadístic 
Perspectiva de Millora Alt02 

<0dBA 67% 
0-2 dBA 21% 
2-5 dBA 4% 
>5 dBA 9% 

Taula  6. Percentatge d’edificis receptors que percebran millora. 

A la taula es pot apreciar com l'alternativa 2 afecta a un nombre més elevat d'edificis. 
No obstant, cal destacar que l'assignació realitzada pel programa de càlcul, contempla com a 
ítem receptor cada parcel·la edificada de forma contínua,computant com a una unitat tant una 
parcel·la de diversos edificis adjacents, com una edificació aïllada. 

7.4.- Valoració en termes de Població Exposada. 

L’avaluació de les immissions imputables a les infraestructures incloses a l’estudi, i 
les diferents propostes de millora, en termes de població exposada s’exposa en aquest sub-
capítol. 

En valors absoluts de població, la següent taula, partint del volum de població 
afectada pels nivells d’immissió nocturns en la situació actual, indica quants ciutadans 
quedarien inclosos en aquests rangs de valors si s’executessin les alternatives proposades com a 
línia de millora. Per a major claredat, la columna Variació indica el diferencial de volum de 
població de cada nivell sonor, sota cadascuna de les alternatives. 

 

Estadístiques de Població Exposada. Valors Absoluts. 

dBA 
Estat Actual Alternativa 2 
nº habitants nº habitants variació 

30-45 11.972 11.504 -468 
45-50 2.430 2.707 277 
50-55 2.041 3.754 1.713 
55-60 8.504 7.221 -1.283 
60-65 6.462 5.748 -714 
65-70 5 0 -5 
>70 0 0 0 

Total: 31.414 

Taula  7. Població exposada. Valors absoluts i variacions segons alternatives. 

Les mateixes dades, expressades en termes relatius (%) respecte a la població total del 
terme municipal afectada per les immissions procedents d’aquestes infraestructures, es mostren 
a la següent taula: 
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Estadístiques de Població Exposada. Valors Estadístics. 

dBA 
Estat Actual Alternativa 2 
nº habitants nº habitants variació 

30-45 38,1% 36,6% -1,5% 
45-50 7,7% 8,6% 0,9% 
50-55 6,5% 12,0% 5,5% 
55-60 27,1% 23,0% -4,1% 
60-65 20,6% 18,3% -2,3% 
65-70 0,0% 0,0% 0,0% 
>70 0,0% 0,0% 0,0% 

Total: 100,0% 

Taula  8. Població exposada. Valors relatius i variacions segons alternatives. 

Atès que els escenaris assajats únicament contemplen reduccions de nivells sonors, no 
poden donar-se casos en què es detectin “empitjoraments”. En conseqüència, en aquelles 
caselles on s’observi un valor positiu (que implica un augment de població en aquella 
categoria), s’ha d’entendre que aquest augment es deu a ciutadans que “provenen” d’escenaris 
d’exposició prèviament més desfavorables. 

La següent gràfica permet comparar la població exposada als nivells d’immissió 
originats per les infraestructures incloses a l’estudi, agrupades seguint la mateixa  filosofia que 
les taules anteriors. Aquesta visualització permet observar el desplaçament de ciutadans de 
categories més altes d’immissió cap a categories pròpies de nivells de confort acústic més 
interessants. Val a dir que a la representació gràfica s’exclou la població amb nivells d’immissió 
menors a 45dBA en horari nocturn, ja que es considera que aquesta població, a la vista 
d’aquests nivells d’immissió tan baixos, ja queden fora de l’àmbit d’afectació de les 
infraestructures contemplades a l’estudi. 

 

 
Imatge 26: Gràfic comparatiu d’alternatives. Població exposada segons nivells d’immissió. 
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En quant al número d’habitants que, pels efectes de les infraestructures contemplades 
a l’estudi, es troben exposats a un nivell d’immissió nocturn, Ln, superior als 55dBA i que, per 
tant, caldria considerar que es troben en una situació d’incompliment dels objectius de qualitat 
per a usos residencials, l’estat actual i les diferents alternatives ofereixen les següents 
avaluacions: 

Resum de Dades de Població Exposada. Objectius de Qualitat. 

dBA 
Estat Actual Alternativa 2 
nº habitants nº habitants 

Ln<55dBA 16.443 18.445 
Ln>55dBA 14.971 12.969 

Taula  9. Població exposada. Avaluació d’Objectius de Qualitat. 

En quant a l’anàlisi comparatiu de les diferents mesures correctores analitzades, la 
següent taula mostra el número d’habitants que percebrien algun grau de millora com a 
conseqüència de la posada en pràctica de les mesures correctores proposades: 

 

Població que Percebria Millora. 

Alternativa 2 
Núm. Beneficiaris 

2.470 

Taula  10. Població exposada. Beneficiaris de les diferents línies d’actuació. 

Tots els resultats obtinguts condueixen a determinar que la opció d’impulsar el procés 
de pacificar el trànsit al centre de la vila (N-340 o carrer Laureà Miró) ofereix un potencial 
d’èxit força destacat, ja que ofereix un 7% més de ciutadans que es trobarien dintre del 
compliment normatiu per a usos residencials. 

7.5.- Valoració Econòmica dels resultats. 

El cost pròpiament dit de disminuir o minvar el trànsit a l’interior de la vila és 
difícilment quantificable, ja que depèn directament de l’estratègia que s’adopti per tal d’assolir 
aquesta finalitat. Així, dificultar el trànsit mitjançant l’augment de la pressió semafòrica és una 
opció relativament econòmica, però que molt probablement s’acompanyaria d’altres actuacions 
(reurbanització, eixamplament de les voreres, etc) amb un abast difícil d’acotar a manca d’un 
pla director més definit. D’altra banda, convé tenir present que actualment la carretera de Laureà 
Miró i el c/del Pla (BV-2001) son, en certa manera, vials complementaris, motiu pel qual 
probablement una actuació sobre una d’elles influiria en el sentit contrari sobre l’altra. En 
conclusió, dur a terme una o altra alternativa implica dedicar especial atenció a la manera en què 
es reorganitza aquest desplaçament de mobilitat, aspecte que també es traduirà en un ordre de 
magnitud d’inversió de major o menor abast, difícil de quantificar a dia d’avui. 

Per tal de poder disposar, igualment, d’un barem comparatiu per a quantificar el ràtio 
d’inversió respecte al gruix de població beneficiària, es considerarà que la inversió associada a 
aquest tipus de mesura correctora, incloent-hi els canvis de mobilitat mitjançant recorreguts 
alternatius, reurbanització, adequació i integració de l’actual eix a l’entramat comercial urbà de 
Sant Feliu de Llobregat pot suposar un cost total de 500.000€.  
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7.6.- Valoració Global dels resultats. 

La següent taula exposa el resum de les principals característiques de les diferents 
alternatives estudiades, tant en termes de població afectada, com en termes d’inversió 
econòmica. S’hi mostren les següents variables: 

- Número de ciutadans que, pels efectes de les infraestructures incloses a l’estudi, es 
troba sotmesa a un nivell d’immissió nocturn, Ln, superior als 55dBA. Aquesta 
dada es mostra tant per l’a situació actual , com sota el supòsit de cadascuna de les 
alternatives de millora estudiades. 

- Número de ciutadans que, mitjançant cadascuna de les línies d’actuació, 
percebrien una millora en els nivells d’immissió nocturns. 

- Número de ciutadans que, respecte l’estat actual, experimentarien una millora 
d’immissió tal que passarien a rebre un nivell d’immissió nocturna inferior als 
55dBA. 

- Inversió estimativa associada a cadascuna de les alternatives, considerant la 
implementació bàsica. 

- Ratio d’inversió per ciutadà beneficiat, per a cadascuna de les alternatives incloses 
a l’estudi. 

 

Ratios Econòmics 

dBA 
Estat Actual Alternativa 2 
nº habitants nº habitants 

Ln>55dBA 14.971 12.969 

Beneficiaris globals 2.470 

Variació a Ln<55dBA 2.002 

Inversió Estimativa 500.000 € 

Ratio €/Beneficiari 202 

Taula  11. Taula resum. Comparativa general entre alternatives. 

Segons les dades recollides en aquest estudi informatiu, la alternativa 2 (pacificació 
del trànsit interior de Sant Feliu de Llobregat) presenta un balanç força atractiu en quant a la 
millora acústica global en nombre d'habitants. No obstant, l’abast econòmica d’aquesta operació 
dependrà molt de l’estratègia que es segueixi per assolir aquesta fita.  

Tanmateix, un total de gairebé 2.500 persones percebrien algun tipus de millora, de les 
quals 2.002 passarien a estar en situació de compliment dels llindars d’immissió en horari 
nocturn. D’altra banda, el ràtio d’inversió per beneficiari és de 202€/beneficiari. 

Val a dir, però, que la proposta avaluada en aquest treball s’ha d’interpretar com 
l’estat al qual s’arribarà en el cas de què es mantingui l’actual estratègia de pacificació de la 
Carretera de Laureà Miró. Així, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat  ha dut a terme durant 
els últims anys un important esforç per a convertir l’antiga N-340 en un vial agradable per als 
ciutadans, assolint-s’hi una disminució molt significativa de les densitats de trànsit que 
antigament castigaven l’entorn al seu pas pel centre de Sant Feliu. En conclusió, la continuïtat 
de l’actual esforç permetrà millorar encara més l’entorn d’aquest vial, per bé que els resultats 
assolits fins ara son francament bons, i no serà fàcil accentuar-ne encara més els èxits. 
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En aquells trams o sectors on esdevingui inviable o poc efectiu l’aplicació de 
paviments sonoreductors, o altres mesures correctores, es pot avaluar la opció d’impulsar un 
programa de millora dels índex d’aïllaments en façana. Aquests programes, habitualment, 
s’orienten a substituir les fusteries, vidres i finestres de les façanes més exposades al soroll, amb 
la intenció de garantir el confort acústic a l’interior dels habitatges en aquells casos en què els 
nivells sonors exteriors siguin difícilment millorables. 

En aquest cas, la valoració econòmica esdevé també una formulació força complexa, 
especialment pel fet que la substitució de finestres i tancaments per tècniques de major qualitat 
sovint té altres motivacions i molts més beneficis, que no només la millora de l’aïllament 
acústic.  

Així, la substitució d’una determinada finestra amb finalitats exclusivament 
acústiques, permetria repercutir íntegrament el seu cost en el càlcul dels ràtios 
d’inversió/benefici. Ara bé, si la mateixa finestra es substitueix en el marc d’un programa de 
millora de les eficiències energètiques de l’habitatge, per exemple, el simple fet de col·locar un 
doble vidre i carpinteries d’alt rendiment assoliria, molt probablement, el seu objectiu energètic 
(aïllament tèrmic), i com a benefici colateral, se’n veuria incrementat clarament l’aïllament 
acústic. En aquest supòsit, doncs, el sobre-cost necessari per resoldre la manca d’aïllament 
acústic seria pràcticament nul. 

En definitiva, els programes d’ajut a la millora dels aïllaments acústics de façanes tot 
sovint poden lligar-se i coordinar-se amb altres línies de millora i ajut, especialment pel que fa a 
eficiència energètica, per tal d’aconseguir amb el mateix esforç inversor un ventall més ample 
de beneficis per al ciutadà. 
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Annex I FITXES DE  MESURA DE CURTA DURADA 
 
 
 



Punt 1
Parc Agrícola del Llobregat

Dia 15/10/14

Hora d’Inici 12:21h

Durada 10 min

Leq dB(A) 62,0 dBA
L10 dB(A) 63,9 dBA

L90 dB(A) 59,5 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) -

Motos
(vehicles/10min) -

Pesats
(vehicles/10min) -

Observacions Afectació B-23

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Terra
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -

Punt 2
Carrer del Pla

Dia 15/10/14

Hora d’Inici 11:58h

Durada 10 min

Leq dB(A) 65,7 dBA
L10 dB(A) 70,5 dBA

L90 dB(A) 51,1 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) 98

Motos
(vehicles/10min) 4

Pesats
(vehicles/10min) 9

Observacions Afectació B-23 i BV-2001

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): 8
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: 3
Sentits de circulació: 2



Punt 3 
Carrer Laureà Miró, 288 
 

 
 Dia 15/10/14 

Hora d’Inici 11:32h 

Durada 10 min 

Leq dB(A) 66,4 dBA 
L10  dB(A) 69,2 dBA 

L90  dB(A) 52,7 dBA 

Cotxes 
(vehicles/10min) 37 

Motos 
(vehicles/10min) 6 

Pesats 
(vehicles/10min) 9 

 

Observacions Afectació N-340 

 
 
 

 
Alçada del sonòmetre (m): 1,50 
Distància a la paret (m): 4 
Amplada de la via (m): 6 
Amplada de la vorera (m): - 
Tipus de paviment: Asfalt 
Carrils de circulació: 2 
Sentits de circulació: 2 
 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 4: Sant Feliu de Llobregat. 

IT1310-07_04 Rev. V01
12 de Desembre de 2014

Pàgina 51/ 64 
 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex II FITXES DE  MESURA DE LLARGA DURADA 

 



Lden = 63 dB(A) Leq dia(7-21h) = 64,1 dB(A) Leq vespre(21-23h) = 56,7 dB(A) Leq nit(23-7h) = 52,4 dB(A) 

Punt 1 
Centre Cívic 

20

30

40

50

60

70

80

90

dB
(A
)

Hora

Evolució�temporal�en�el�punt�24�1

Leq,�dBA L10,�dBA L90,�dBA

*�Lesmesures�s'han�realitzat�cada�5�minuts

Observacions: Punt representatiu del soroll de trens.

Alçada del sonòmetre (m): 4
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: -
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -

Data: 15/10/2014 – 16/10/2014      Hora d’inici: 11:00h    
Temps total de mesura: 24h  Hora de finalització:  11:00h 
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Annex III PLÀNOLS DE CARTOGRAFIA ACÚSTICA 
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Annex IV BUTLLETINS DE VERIFICACIÓ PERIÒDICA 

DELS INSTRUMENTS 
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1.- INTRODUCCIÓ. 

L’any 2013, l’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar el Pla de Sostenibilitat 
Ambiental (PSAMB) com a full de ruta de les línies estratègiques d'actuació, així com les 
mesures i accions concretes a desenvolupar per a la sostenibilitat ambiental en el territori 
metropolità. 

Aquest Pla va plantejar la sostenibilitat a diferents escales: el conjunt del territori 
metropolità, la pròpia Institució de l’AMB i els 36 municipis que en formen part. I cadascuna de 
les tres escales es va estructurar en 6 eixos temàtics, essent l’educació per a la sostenibilitat un 
eix de caràcter transversal. 

 

     
Imatge 1:: Estructura i eixos del PSAMB (AMB, 2013) 

 

Dins de l’eix 5 de Salut ambiental, es va realitzar un innovador treball per saber la 
qualitat acústica global del territori metropolità, on es va recopilar i analitzar tota la informació 
existent, tant a nivell municipal com de les infraestructures viàries, ferroviàries i aeroportuàries 
més rellevants. La diferent procedència de la informació va fer necessari un tractament previ 
d’homogeneïtzació d’aquesta i alhora un nou càlcul de les fonts que es solapaven en un mateix 
àmbit, per així tenir una imatge del soroll total final. 

Aquest treball va permetre tenir la primera imatge acústica global de l’àrea 
metropolitana. Això va permetre per un cantó identificar les zones on probablement hi ha algun 
conflicte acústic i per l’altre cantó identificar les zones amb major qualitat acústica que 
s’haurien de preservar. 

Tal i com ja recollia una de les mesures del PSAMB, el present treball vol aprofundir 
en la línia iniciada pel treball anteriorment explicat i analitza amb major detall els punts que 
s’han considerat més problemàtics a nivell acústic. Així, el primer vector sobre el qual 
s’aprofundeix és en avaluar l’afectació deguda a les grans infraestructures i eixos viaris, i 
estudiar la viabilitat i efectivitat d’eventuals mesures correctores. 

A partir dels 17 punts a priori més crítics presents a l’AMB, s’ha realitzat una 
modelització acústica de major detall per confirmar sí és una zona amb problemes de superació 
acústica, i en cas que ho sigui, establir les mesures correctores més adequades i més efectives en 
cada cas. Al llarg de l’any 2013 s’ha realitzat el projecte d’integració de la cartografia acústica 
dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona AMB, com a primer pas d’una ambiciosa 
línia de treball i amb un important ventall d’aplicacions per a agilitzar el control i la gestió del 
soroll ambiental als municipis de l’AMB. 
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Imatge 2: Nivells de soroll diürn, AMB 2013 

2.- OBJECTE I ABAST DE L’ESTUDI. 

Les àrees analitzades a cadascun dels casos específics aprofundeixen en l’estudi de les 
afectacions identificades a l’àrea d’influència de les principals infraestructures de la zona, tant 
les que es localitzen fora del casc urbà, com les que es localitzen a l’interior de l’àrea urbana. 
S’inclouen en el catàleg de focus sonors tots aquells que han estat inclosos en les diferents 
versions de cartografia acústica incloses en el PSAMB, i que generalment responen a grans 
eixos viaris i vies d’alta capacitat, carreteres interurbanes, comarcals i nacionals, així com eixos 
ferroviaris. En aquells casos en què el municipi disposa de mapa acústic de trànsit viari local, 
aquest vector també s’inclou en l’anàlisi. 

Atès que la integració de la cartografia acústica en aquestes zones ha posat de relleu 
l’existència d’àrees de superació dels nivells sonors permesos o desitjables (aquests indicadors 
existents s’obtenen de contrastar els diferents mapes de soroll d’infraestructures respecte els 
llindars permesos), l’anàlisi en detall s’orientarà a determinar l’aportació de cadascuna de les 
infraestructures, per a comprovar que efectivament aquests indicadors de superació són 
representatius del que succeeix en l’escenari real, i estudiar quines actuacions correctores poden 
oferir una millora significativa. 
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3.- MARC LEGAL I NORMATIU. 

La legislació aplicable en afers relatius al control i la gestió del soroll ambiental es 
desglossa en diferents lleis i reglaments, de caràcter estatal, autonòmic i local, que es presenten 
a continuació:  

- Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del 
soroll ambiental. Àmbit d’Aplicació: Comunitat Econòmica Europea. 

- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll. Àmbit d’aplicació: estat 
espanyol. 

- Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, en allò referent a l’avaluació i gestió 
del soroll ambiental. Àmbit d’aplicació: estat espanyol. 

- Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a zonificació acústica, 
objectius de qualitat i emissions acústiques. Àmbit d’Aplicació: estat 
espanyol.  

-  Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
Àmbit d’aplicació: Catalunya. 

- Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a 
l’elaboració de Mapes de Capacitat Acústica. Àmbit d’aplicació: Catalunya.  

- 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. Àmbit d’aplicació: Catalunya. 

- Ordenances Municipals específiques per al control i la gestió del soroll i les 
vibracions. Àmbit d’aplicació: termes municipals inclosos en l’àrea d’estudi.  

Les àrees d’afectació de les diferents infraestructures s’han obtingut dels 
corresponents estudis específics i mapes estratègics de soroll elaborats per les Administracions 
titulars. 

Per a l‘elaboració dels mapes de soroll actualitzats s’han emprat tècniques de 
modelització i simulació incloent els mètodes de càlcul definits a l’Annex 8 – Exigències 
relatives als mètodes de càlcul i mesurament per a la determinació dels índexs de soroll i els 
equips de mesurament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, tal i com s’indica al capítol de metodologia. 
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4.- METODOLOGIA. 

L’estudi específic dels potencials escenaris de conflicte es desenvoluparà seguint el 
següent esquema de treball:  

 

 

 

 

 

DIAGNOSI 
PSAMB

•Població

•Usos Sensibles

•Àrees de Conflicte

AVALUACIÓ 
INCIAL

•Plà d'Usos/POUM/Mapes de Capacitat

•Usos Sensibles

•Participació Ajuntaments

MODELITZACIÓ

•Cartografia BR/ICC

•Aforaments MFOM/Diputació BCN/Estudis de Mobilitat

•Aforaments ferroviaris

TREBALL DE 
CAMP

•Sonometries

•Aforaments

•Observacions in situ

AVALUACIÓ EN 
DETALL

•Població

•Usos Sensibles

•Àrees de Conflicte

MESURES 
CORRECTORES

•Tècniques

•Inversions

•Efectivitats

DOCUMENT

•Critesis de l'estudi i metodologia

•Cartografiat de resultats de modelització

•Conclusions
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4.1.- Diagnosi a partir dels Resultats del PSAMB. Avaluació Inicial. 

En el transcurs dels anteriors treballs d’integració de la cartografia acústica de l’Àrea 
Metropolitana (2013), s’identificaren una sèrie d’escenaris en els quals els resultats apuntaven a 
una possible existència de superacions importants de nivells sonors per sobre dels previstos o 
permesos, en el què s’anomenen zones de conflicte, deguda a la coexistència entre usos 
residencials i grans infraestructures i eixos viaris, de titularitat i/o gestió supramunicipal. Amb 
la finalitat d’aprofundir en l’estudi de l’abast d’aquests escenaris de conflicte, i determinar la 
possibilitat d’emprendre mesures correctores o programes de millora, des del PSAMB es van 
seleccionar un total de 17 punts/escenaris, on es va considerar prioritari fer un primer estudi 
d’aprofundiment. 

Els àmbits d’estudi, amb infraestructures de mobilitat que probablement tenen una 
incidència sobre zona urbana, són els següents: 

 

1. Zona Castelldefels: C-32, C-31 i C-245 

2. El Prat de Llobregat: Carretera B-250 

3. Nus Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern: B-23, N-340, B-20, C-245 

4. Sant Feliu de Llobregat: A-2, B-23 i via del tren 

5. Sant Vicenç dels Horts: A-2, B-23 i va del tren 

6. Molins de Rei: A-2, B-23, N-340 Nord, AP-2, C-1413a i via del tren 

7. Cervelló: N-340 Nord 

8. Pallejà: A-2, C-1413a, AP-2 

9. El Papiol: A-2, C-1413a, AP-2 

10. Sant Andreu de la Barca: A-2, AP-7 i via del tren 

11. Sant Cugat del Vallès: Barri de Mirasol, afectat per AP-7 

12. Badia del Vallès: zona adjacent a la C-58 

13. Zona de Ripollet i Cerdanyola: C-58 i via del tren 

14. Zona Nord de Montcada: C-33, C-17 i via del tren 

15. Badalona – Sant Adrià del Besòs: C-31 

16. Badalona: B-20 Nord 

17. Montgat: C-31 

 

La següent ortofotoimatge ubica els àmbits d’estudi sobre la imatge de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

S’observa que es concentren especialment al corredor d’infraestructures del Baix 
Llobregat, la circumval·lació de l’autopista AP-7, així com a nusos viaris de la zona d’accés des 
del Maresme o des del Garraf, a banda d’un cas proper al Prat de Llobregat, però associat a 
trànsit viari. 
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Imatge 3: Localització de les àrees d’estudi en detall. 

 

Per tal de determinar l’abast dels eventuals conflictes o àrees de superació dels llindars 
sonors previstos, es realitzarà una anàlisi preliminar dels usos sensibles ubicats a cadascuna de 
les zones d’estudi o les seves immediates proximitats. Aquest exercici permetrà conèixer amb 
més detall la tipologia d’usos afectats (habitatges, àrees educatives o culturals, centres sanitaris, 
etc.). Tanmateix, permetrà disposar d’un criteri més per a decidir quines zones han de ser 
objecte d’actuacions correctores o preventives, o quines zones poden situar-se en un segon 
terme de prioritat. 

4.2.- Modelització en detall de l’àmbit en estudi. 

Les característiques de l’espai estudiat i dels focus sonors que hi intervenen es 
reproduiran sobre un model de càlcul, que permetrà estudiar mitjançant càlculs predictius, els 
efectes de les diferents vies d’actuació que es proposin. 

Les modelitzacions es calcularan mitjançant les metodologies definides per a cadascun 
dels tipus de font sonora que poden intervenir en un estudi predictiu de soroll ambiental, segons 
els mètodes recollits a l’Annex 8 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica: 

- Caracterització i Modelització del soroll de trànsit rodat segons el mètode 
NMPB-Routes (1996/2008). 
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- Caracterització i Modelització del soroll de trànsit ferroviari, si s’escau, 
segons el mètode NMPB-Fer i model SRM-II. 

- Modelització de trànsit aeroportuari segons ECAC Doc.29. 

A diferència dels Plans d’Acció clàssics, la possibilitat de poder emetre una diagnosi 
del vector soroll en el seu conjunt permetrà també determinar l’origen de les diferents 
contribucions, per tal de conèixer també la jerarquia de responsabilitats a l’hora d’afrontar un 
hipotètic pla de mesures correctores. 

D’aquesta manera, s’identificaran els focus i s’agruparan per tipologies, diferenciant-
ne les característiques i els aspectes més rellevants que ajudin a interpretar la realitat sonora en 
la que participen. 

En referència a la cartografia emprada per a l’estudi, cal destacar l’ús d’una base 
cartogràfica amb un grau de detall inusual per aquest tipus de treballs. Així, si habitualment les 
bases cartogràfiques de referència parteixen de les sèries d’escala 1:5000 de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC), amb corbes de nivell de 5 metres de resolució, en aquest estudi 
s’ha regenerat la topografia a partir de les matrius de model digital de terreny elaborades per 
Barcelona Regional a partir de dades de l’ICC. Aquest format consisteix en reconstruir el 
terreny amb matrius de punts equiespaiats 2x2 metres en el pla X,Y, amb una resolució d’alçada 
de 1cm. Aquesta altíssima resolució permet reproduir amb molt més detall la forma i evolució 
del sòl,i conèixer el seu efecte sobre la propagació del so. 

Les següents imatges mostren la diferència en grau de detall entre una topografia 
reconstruïda a partir de corbes de nivell amb 5m de resolució, i el mateix terreny reconstruït a 
partir d’una matriu DTM de 2x2m de resolució: 

 

 
Imatge 4: Reconstrucció de topografia a partir de corbes de nivell de 5m de resolució V. 

 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 5: Sant Vicenç dels Horts. 

IT1310‐07_05 Rev. V01

10 de Desembre de 2014

Pàgina 10/ 49 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

 
Imatge 5: Reconstrucció de topografia a partir de matriu DTM amb 2x2m de resolució H. 

 

Les estadístiques meteorològiques s’han inclòs en la modalitat que recomana la guia 
de bones pràctiques per a la confecció de mapes estratègics de soroll de la Unió Europea (Good 
Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise 
Exposure). En base a aquest text de mètodes recomanats per a la confecció de mapes acústics 
mitjançant eines de modelització, les circumstàncies meteorològiques es consideraran, en funció 
de la franja horària d’estudi, amb els següents condicionants: 

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari diürn és del 50%.   

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari de vespre és del 75%.   

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari nocturn és del 100%.   

D’aquesta manera, cal preveure que la modelització de les dades de caracterització 
nominals (representatives per a una anualitat) dels elements inclosos a l’escenari, oferirà uns 
resultats lleugerament sobre-estimats. Aquesta deriva es considera que incrementa les garanties 
de les polítiques de gestió i protecció de la població vers a les exposicions al soroll ambiental. 

Altres variables pròpies de la modelització contemplen una única reflexió en façanes 
(seguint les recomanacions de càlcul del mètode NMPB, atès que essencialment el soroll 
considerat a l’estudi prové del trànsit) , i consideren els paviments com a superfícies 
acústicament reflectants (llevat d’allà on explícitament es tingui constància de què el paviment 
sigui drenant, porós o sonoreductor), al contrari de les zones vegetades o agràries, on es 
considerarà que el sòl és predominantment fonoabsorbent. 

La modelització s’ha dut a terme sobre la plataforma CadnaA, desenvolupada per 
Datakustik GmbH. Aquest software permet integrar la totalitat de les dades necessàries per a la 
modelització d’escenaris urbans, industrials i entorns d’infraestructures (propagació acústica en 
ambient exterior), i reproduir les condicions de propagació sonora mitjançant els algorismes de 
càlcul oficialment recomanats a tal efecte. 
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El tractament de dades posteriors, tant pel que fa a l’edició de cartografia, l’anàlisi de 
resultats i els càlculs estadístics i comparatius, s’han desenvolupat sobre la plataforma MapInfo, 
desenvolupada per PitneyBowes Software Inc. Aquesta eina permet dur a terme el tractament 
gràfic i de dades en un entorn georeferenciat, assimilable per a la majoria de les plataformes de 
gestió d’informació geogràfica (GIS). 

4.3.- Treball de Camp i Sonometries de la Zona d’Estudi. 

La realitat sonora de l’espai estudiat es contrastarà mitjançant la realització de 
sonometries in situ, amb les que en primer lloc es copsarà la precisió dels valors reflectits als 
diferents tipus de mapes de sorolls. La pròpia campanya de treball de camp permetrà conèixer 
amb detall les condicions de l’entorn i les característiques de l’escenari que han de permetre 
explicar les línies de treball que s’encetaran. 

Les sonometries es duran a terme seguint el protocol definit a l’efecte als Annexos 
tècnics de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i en cas 
de discrepància, es resoldran seguint allò que disposa la Norma ISO:1996 sobre mesura i 
avaluació de nivells sonors ambientals, o bé aquell procediment que cada cas particular 
aconselli. 

En funció de les característiques de l’entorn i/o del soroll a caracteritzar, les 
sonometries es podran realitzar mitjançant mostres de curta durada, o bé mitjançant registres de 
llarga durada i monitoritzacions. 

Alhora, el treball de camp permetrà recopilar un important volum de dades que 
permetran complementar les cartografies (ubicació d’elements rellevants, edificacions noves, 
apantallaments recents, etc) o bé per explicar alguns resultats (aforaments parcials, distribució 
d’usos, etc). 

Per a la realització de les sonometries i les monitoritzacions, s’han utilitzat els 
següents equips: 

- Sonòmetre integrador/analitzador Bruel&Kjaer, Mod. 2250, nº de sèrie 2765002. 
- Sonòmetre integrador/analitzador CESVA, Mod. SC-310, nº de sèrie T224286. 
- Sonòmetre integrador/analitzador CESVA, Mod. SC-310, nº de sèrie T224583. 
- Calibrador de nivell sonor CESVA, Mod. CB-5, nº de sèrie  035126. 
- Calibrador de nivell sonor CESVA, Mod. CB-5, nº de sèrie  041298. 
- kit/micròfon d’ intempèrie CESVA, Mod. TK-1000, núm. de sèrie T224851. 
- kit/micròfon d’ intempèrie CESVA, Mod. TK-1000, núm. de sèrie T227636. 
- Estacions de monitorització sonora contínua en ambient exterior (IP65). 

L’instrumental es manté al corrent de les seves obligacions de verificació periòdica i 
Metrologia Legal, segons l’estipulat a l’Ordre Ministerial ITC/2845/2007, del Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme, pel qual es regula el control metrològic de l’estat dels 
instruments destinats a la mesura de so audible i dels calibradors acústics.  
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4.4.- Avaluació detallada. 

4.4.1.- Avaluació en termes d’edificis exposats. 

Els resultats de la modelització es contrastaran amb les observacions de camp, per 
garantir que els resultats de la modelització són representatius de l’escenari assajat. Alhora, es 
compararan els resultats obtinguts, un cop validats, amb els resultats copsats al PSAMB, per tal 
de confirmar o desestimar, si s’escau, l’existència i abast del conflicte acústic. 

Per tal de determinar l’abast d’una eventual zona de conflicte, els nivells sonors 
calculats es contrasten amb els valors permesos segons els Mapes de Capacitat Acústica, en 
aquells municipis en què aquest Mapa ha estat aprovat i sigui vigent. En casos en els quals no hi 
hagi Mapa de Capacitat Acústica o bé no estigui actualitzat, i atès que els conflictes s’estudien 
sobre usos receptors essencialment residencials, es tindrà en compte que els valors objectiu 
d’una zona de sensibilitat acústica A4 (predomini del sòl d’ús residencial) o d’una zona B1 
(coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents) 
són de 65 dBA en període diürn i vespre, i de 55 dBA en període nocturn, per a zones 
urbanitzades existents. 

Per a il·lustrar l’abast d’una determinada zona de superacions, s’empra la mateixa 
codificació que la utilitzada al PSAMB per a representacions sobre ortofotomapes o plataforma 
Google Earth: esferes de color vermell indiquen edificis on s’enregistren superacions de més de 
10dBA dels nivells d’immissió nocturna respecte els valors permesos per a usos residencials, i 
les esferes taronges identifiquen superacions d’entre 5 i 10 dBA. 

Convé tenir present que les esferes mostrades al PSAMB s’obtenien d’avaluar 
l’afectació d’un determinat edifici a partir dels plànols d’isòfones publicats per a cada 
infraestructura i que, per norma general, corresponen a càlculs de propagació expressats en 
malles de nivells sonors a 4 metres sobre el nivell del sòl. 

En el cas de la modelització detallada que s’ha dut a terme per a aquest treball, en 
canvi, l’avaluació determina la condició pitjor de cada agrupament de façanes (amb una 
resolució de parcel·la o illa d’edificis). Això, a efectes pràctics, vol dir que l’avaluador de 
façanes determina el major nivell d’immissió dels calculats a qualsevol dels trams de façana, i a 
qualsevol de les alçades/pisos.  

Recuperant d’aquest càlcul els nivells corresponents a una alçada de 4 metres, s’obté 
un indicador visual còmode i representatiu, resultat de simplificar l’enorme volum de dades que 
es genera amb el procediment d’avaluació acústica d’edificis, i fàcilment comparable amb les 
dades extretes de la primera fase del PSAMB. 

Les següents imatges il·lustren aquest procés d’extracció de dades a partir de 
l’avaluació d’edificis. 

La primera imatge correspon al resultat gràfic d’executar el procediment de càlcul 
d’immissions a façana d’un determinat bloc d’edificis, en aquest cas d’una alçada equivalent a 9 
pisos (PB+8). S’observa que el procediment de càlcul determina el nivell d’immissió a 
cadascuna de les plantes, i en trams equiespaiats per tal d’obtenir una matriu d’indicadors que 
sigui representativa:  
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Imatge 6: Resultat de l’avaluació d’edificis (immissions a façanes) en uns blocs de PB+8 plantes. 

L’indicador d’avaluació d’edifici “resumeix” els resultats dels indicadors de façana, i 
retorna tres paràmetres: 

- Les plantes de l’edifici en les quals es detecta superació respecte el llindar 
d’immissió per a usos residencials (a l’exemple, s’observen superacions des de la 
planta 1 fins a la 8). 

- El nivell d’immissió màxim enregistrat a qualsevol dels trams de façana i a 
qualsevol planta, en període diürn i nocturn. A l’exemple, l’avaluador indica que 
els nivells màxims són de 69 i 63dBA per als períodes diürn i nocturn, 
respectivament. 

        
Imatges 7 i 8: Indicadors d’avaluadors d’edifici a partir de les immissions en façana, període dia i nit. 

Finalment, per obtenir una representació que resulti fàcilment comparable amb els 
resultats dels treballs realitzats pels diferents ens titulars de les infraestructures, i recopilats al 
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PSAMB, de cadascun d’aquests avaluadors d’edifici s’extreuen les dades corresponents a una 
alçada de 4 metres, i es mostren sobre una base de Google Earth amb la mateixa codificació de 
colors que el PSAMB, en funció de la superació identificada. 

4.4.2.- Avaluació en termes de població exposada. 

Com a factor determinant en el procés d’avaluació de l’abast d’una determinada zona 
de conflicte acústic, i com a criteri objectiu que permet valorar l’efectivitat d’eventuals mesures 
correctores, el treball inclou també un anàlisi en termes de població exposada. 

En aquest sentit, el creuament de les àrees d’afectació (plànols d’isòfones) amb les 
bases de dades que combinen edificació, usos del sòl i cens/demografia permet obtenir de cada 
escenari estudiat, una correlació amb el nombre d’habitants afectats pels diferents ventalls de 
nivells sonors, valorar el volum de ciutadans que es veurien beneficiats per les diferents 
alternatives de millora, etc. 

En concret, l’estudi aprofundeix en l’anàlisi demogràfic d’exposicions al soroll des de 
quatre perspectives: 

- Quantificant, en números absoluts (nº d’habitants), la població exposada als 
diferents nivells sonors generats per les infraestructures i xarxes de mobilitat 
objecte d’anàlisi, tant en les circumstàncies actuals (models actualitzats), com 
sota les diferents propostes de línies d’actuació que s’analitzen per a millorar les 
zones de conflicte. 

- Analitzant, en termes relatius (% d’habitants respecte el cens total del municipi), 
la part proporcional de la població inclosa en l’àmbit d’estudi, sota els diferents 
escenaris avaluats: estat actual, i eventuals línies d’actuació. 

- Quantificant el volum de població, en nº d’habitants, que veuen incrementat el seu 
confort acústic com a conseqüència de les diferents propostes de millora 
avaluades.  

- Avaluant l’escenari de superacions, en termes absoluts (nº d’habitants), 
identificant el número d’habitants exposats a un nivell sonor nocturn (Ln) superior 
als 55dBA, en tant que aquest llindar és el nivell objectiu de qualitat acústica per 
usos residencials en horari nocturn, segons figura a l’Annex A de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de Protecció contra la Contaminació Acústica.    

L’anàlisi en termes de població exposada permetrà disposar també d’un barem 
objectiu que assigna a cada proposta de millora un paràmetre comparable. 

Cal tenir present, a l’hora de valorar les dades d’efectivitat i població exposada, que 
l’estudi inclou únicament les grans infraestructures i els principals eixos viaris que pertanyen (o 
afecten) cadascun dels àmbits analitzats. En canvi, l’anàlisi estadístic i demogràfic 
necessàriament inclou com a paràmetre la totalitat del cens dels termes municipals afectats. En 
conseqüència, cal ser curosos a l’hora de valorar les eventuals conclusions que es puguin 
extreure de l’anàlisi de dades: 

- Una mesura correctora implementada en els municipis A i B, i que aparentment 
suposen una millora per a un “X”% de la població, no serà comparable a no ser 
que es ponderi aquest percentatge respecte al nº total d’habitants del terme. En 
conclusió, per a la valoració comparativa d’unes determinades actuacions, és molt 
més recomanable comparar el volum total de ciutadans, si la comparació es 
realitza entre actuacions proposades a termes municipals diferents.  
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- En canvi, per a la comparació d’efectivitats de mesures correctores proposades en 
l’àmbit d’un mateix terme municipal, la comparació de població en termes de 
percentatges probablement ofereixi una perspectiva més àgil. 

- D’altra banda, el fet d’incloure un numero limitat de fonts sonores en els estudis, 
implica que les conclusions que se’n extreguin seran vàlides només pels nivells 
sonors associats a aquelles infraestructures. A efectes pràctics, si les taules 
d’avaluació d’un determinat escenari mostren els diferents grups de població 
afectats pels diferents nivells sonors, referits a la totalitat de la població, cal tenir 
present que les estadístiques es refereixen únicament a nivells sonors atribuïbles a 
les infraestructures incloses a l’estudi. En cap cas, aquestes taules-resum poden 
considerar-se extrapolables a la totalitat de la població, en tant que molt 
probablement existeixen altres escenaris sonors i ciutadans exposats a nivells 
sonors, d’altres fonts de soroll (altres infraestructures, trànsit local, etc) que no 
formen part de l’escenari estudiat a cada cas.  

4.5.- Mesures i accions preventives/correctores. 

S’enumeraran en aquest capítol un recull de les principals línies de treball que podrien 
estudiar-se amb la finalitat de minvar l’impacte acústic de les activitats i/o infraestructures que 
contribueixen de forma determinant a la superació dels llindars acústics.  

Tradicionalment, per reduir el nivell de so emès per una font de soroll en un receptor 
concret, es pot actuar: 

- Sobre la font. En termes estrictament acústics, és el mètode més efectiu, ja que 
evita la propagació i dispersió de les ones sonores tan bon punt son emeses per la 
font de soroll. L’àrea beneficiada és la pràctica totalitat de l’entorn del focus 
sonor. A la pràctica, això es tradueix en encapsulaments/tancaments (molt habitual 
en el tractament de focus industrials i màquines), millores en característiques 
pròpies del sistema emissor (com pot ser l’asfalt sonoreductor en xarxes viàries), 
etc.  

- Sobre el camí de propagació, les tècniques solen orientar-se a dificultar la 
propagació de les ones sonores, mitjançant obstacles que obliguin a les ones 
sonores a superar elements d’apantallament, difraccions, etc. L’exemple clàssic és 
la pantalla acústica que evita en part la propagació del so emès pel trànsit viari. 
L’àrea beneficiada en aquest cas és limitada a les zones per a les quals s’ha 
dissenyat la millora. Receptors situats fora d’aquesta àrea de millora no percebran 
cap canvi, o poden fins i tot veure’s perjudicats.   

- Sobre el propi receptor. En casos en què l’actuació sobre la font o el camí de 
propagació és inviable (cost, dimensions, etc), s’estudia la possibilitat d’actuar 
sobre l’ítem receptor per tal de protegir-lo, en la mida del possible, de les 
immissions exteriors. En el cas d’edificis i habitatges, per exemple, aquesta línia 
inclou la millora dels elements de façana (façana, finestres, etc), tractaments de 
coberta i altres línies d’actuació, destinades a millorar la qualitat acústica a 
l’interior dels edificis. 

Altres solucions no estrictament acústiques passarien per optar per una reordenació 
racional del territori impedint usos conflictius adjacents, reorganització de la mobilitat, control 
de la velocitat de vehicles mitjançant controls semafòrics, gestió adequada de les activitats, etc. 
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Pel que fa a minvar l’afectació acústica de grans eixos viaris, les actuacions poden 
incloure qualsevol de les tres línies de treball, per bé que predominen les intervencions en forma 
de pantalles acústiques. 

L’estratègia que s’ha demostrat més efectiva per conflictes de trànsit viari interior als 
entramats urbans és la implementació de sistemes de regulació i gestió del trànsit que, sense 
minvar la mobilitat i les necessitats de transports i desplaçaments, permeti donar-hi resposta 
aconseguint una progressiva disminució dels nivells sonors als usos més sensibles. 

Els programes de regulació i gestió del trànsit urbà contemplen des de reduccions de 
velocitat i pacificacions o peatonalitzacions de vials que no necessiten donar cabuda a un 
aforament elevat de vehicles, a regulacions horàries en el cas de centres urbans per permetre 
l’aprovisionament de mercaderies durant una franja horària determinada, etc. Altres mesures 
consisteixen en regulacions de vialitat forçant la utilització de vials alternatius de forma activa 
(restriccions) com passiva (deixant a lliure elecció dels conductors, per tal de que per tendència 
natural s’acabi utilitzant rutes amb menor recorregut o més ràpides, però dissenyades per tal de 
proporcionar menor impacte a la població). 

En vies d’elevada densitat també s’està demostrant una certa efectivitat en quant a l’ús 
de paviments sonoreductors i fonoabsorbents, encara que cal considerar el sobrecost 
d’implantació, les necessitats de manteniment, etc. 

En aquells casos en els que les estratègies de minoració dels nivells de contaminació 
acústica no assoleixen els objectius marcats, o bé hi resulten inviables, cal pensar en la protecció 
dels usos sensibles per tal de garantir, si no es pot en l’exterior, un confort mínim al seu interior. 
Aquestes mesures correctores consisteixen en incrementar el grau d’aïllament en façana dels 
receptors (habitatges, centres educatius, centres sanitaris i hospitalaris, etc.) vers el soroll 
exterior. En el cas d’edificacions existents, això implica normalment la millora o reforç dels 
tancaments exteriors (finestres i carpinteries), i en el cas dels edificis en fase de projectes, 
vetllar per tal que els nivells d’aïllament previstos siguin els més adients a garantir una correcta 
protecció vers els nivells sonors exteriors. 

En definitiva, es contemplaran de forma diferenciada les mesures correctores que 
impliquin actuacions sobre el/els emissor/s (pantalles acústiques, talussos, paviments 
sonoreductors, etc), de les accions que impliquen intervencions sobre els usos receptors 
(actuacions sobre aïllaments en façana, recomanacions en distribució d’usos, etc), i les accions 
que requereixen una visió de conjunt de l’escenari i actuant sobre un ventall més ampli 
d’elements (mesures organitzatives, urbanístiques, etc.) 

Les diferents actuacions correctores seran objecte d’un estudi detallat, que inclourà, 
entre altres aspectes: 

- Una descripció, amb un grau de detall d’estudi informatiu, de les característiques 
tècniques o constructives, si s’escau, de les mesures proposades. 

- Una estimació, mitjançant assaig sobre el model o bé mitjançant previsions 
degudament justificades, dels efectes favorables que tindran sobre l’escenari 
acústic estudiat. Aquestes estimacions es descriuran tant en termes acústics 
(atenuacions, reduccions de dBA’s d’immissió) com en termes d’afectació 
(disminució del número d’usos afectats, població beneficiària de les millores, etc). 

- Una estimació del cost econòmic associat a cada mesura, juntament amb un ratio 
d’avaluació cost/benefici en termes de nivells sonors i població afectada. 

Cal recordar que els avaluadors d’edificis “clàssics” indiquen el nivell de soroll 
màxim identificat a qualsevol punt de la façana de l’edifici. En conseqüència, si un 
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apantallament protegeix efectivament les plantes inferiors d’un bloc de pisos, mentre que les 
plantes superiors queden fora de l’abast de l’apantallament, un avaluador d’edificis pràcticament 
no reflectirà cap mena de millora, per bé que aquesta millora efectivament hi sigui. 

Per evitar aquesta aparent “distorsió”, l’avaluació d’efectivitats de les eventuals 
mesures correctores s’ha dut a terme mitjançant l’avaluació d’edificis limitada a processar els 
nivells d’immissió a 4 metres d’alçada (equivalent a un primer pis). 

Per tal de disposar d’un esbós de criteri quantificable que permeti fer comparacions 
entre les diferents propostes de mesures correctores, es realitza una anàlisi estadística preliminar 
que, contemplant la totalitat dels edificis inclosos en l’àmbit d’estudi, en comptabilitza el grau 
de “benefici acústic” calculant el percentatge d’edificis que experimenten una millora lleu (entre 
0 i 2 dBA), mitjana (entre 2 i 5dBA) o clara (més de 5dBA de millora). 

A grans trets, els edificis inclosos a l’estudi són, aproximadament, els edificis inclosos 
en l’àrea d’aparent afectació extreta de les conclusions del PSAMB. Així, una mesura que 
ofereixi una efectivitat sobre el 15% dels edificis significa que s’han identificat millores en els 
nivells d’immissió en un 15% dels edificis inclosos en l’àrea d’estudi. Per tant, és un indicador 
molt orientatiu, en tant que una àrea d’estudi més àmplia o més estreta pot tenir una influència 
clara en la precisió d’aquest indicador estadístic.  

El capítol de mesures correctores es tancarà amb un resum de propostes analitzades, 
els avantatges i els inconvenients més destacats de cadascuna (cost, viabilitat, etc) amb les 
variables que poden ser essencials a l’hora de decidir quines accions es prioritzen respecte 
d’altres: 

- Solució més efectiva en termes estrictament acústics. 

- Solució més eficient en termes d’inversió vs edificacions beneficiades. 
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5.- DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA EN ESTUDI. 

Aquest document recull les tasques de recerca i anàlisi desenvolupades al voltant del 
cas nº5, que afecta al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). 

5.1.- Descripció física de l’entorn. 

L’àrea estudiada pertany al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts. 

El municipi té una extensió de 9’1 km2, i una població de més de 28.000 habitants 
(dades de IDESCAT, 2013). L’entramat urbà es distribueix al voltant del nucli antic de la 
població, identificant-se creixements urbanístics de diferent tipologia a pràcticament qualsevol 
dels perímetres del centre urbà, llevat de l’eix definit pel curs del Riu Llobregat, on no s’ha 
eixamplat el casc urbà. 

El terme municipal limita, per l'E i separada pel Riu Llobregat, amb Molins de Rei i 
Sant Feliu de Llobregat, per l'W, amb les muntanyes de les Serres d’Ordal (Massís del Garraf) i 
el terme de Cervelló, pel S, amb els termes municipals de Torrelles de Llobregat i Santa Coloma 
de Cervelló, i al nord amb el municipi de Pallejà. 

Al terme municipal hi trobem un zona d'entramat urbà situada a la llera dreta del riu 
Llobregat, amb zones de caire residencial menys compacte als flancs dels primers turons de la 
Serra d’Ordal.   

Dins el terme municipal hi ha tres polígons industrials, el PI Molí dels Frares situat al 
nord del municipi, que inclou, com a element més característic, una gran indústria cimentera, i 
els polígons industrials La Barruana i Can Coll, situats al sud del casc urbà, i de caire 
multisectorial. 

L’eix definit pel curs del riu Llobregat és el corredor pel qual transcorren les 
principals infraestructures de transport de la zona, especialment de trànsit rodat com són l'A-2 i 
la B-23, però també de trànsit ferroviari com són la línea de tren d'alta velocitat Barcelona-
Madrid, línies de rodalies i un enllaç ferroviari de mercaderies.  

Pel centre de la vila,  hi circulen les línies dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya Barcelona-Igualada i Barcelona-Manresa, disposant de tres estacions dins del terme 
municipal de Sant Vicenç.  

En quant a les vies de trànsit local més importants, destaca l’antic traçat de la carretera 
N-II, actualment integrada dins el casc urbà, per bé que existeix un traçat de circumval·lació, 
actualment també atrapat pel creixement urbanístic, sota el codi BV-2002. A l’extrem nord del 
terme hi circula la carretera N-340 (antic traçat, que actualment disposa d’un eix de 
circumval·lació més allunyat, la B-24), i per l’extrem sud s’identifica la carretera d’accés al 
municipi de Torrelles de Llobregat.  
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Imatge 9: Ortofoto de la zona en estudi. 

La zona urbana es distribueix al llarg del marge dret del Riu Llobregat, ocupant els 
terrenys que s’estenen des de la riba del Riu Llobregat, fins als primers turons de la Serralada 
d’Ordal. La orografia, per tant, presenta una inclinació força constant. 

La part més baixa del terme, que es troba a la pròpia llera del riu, està ocupada per 
algunes explotacions agràries de petites dimensions que separen el corredor d’infraestructures, 
tant viàries (autopistes i autovies) com ferroviàries (línia d’alta velocitat i enllaç de mercaderies) 
del nucli urbà. 

5.2.- Caracterització de fonts/focus de soroll. 

Els focus de soroll més destacats de l’àrea d’estudi es resumeixen a continuació. 

5.2.1.- Trànsit rodat. 

- Autovia A-2, de titularitat estatal, amb un traçat paral·lel al Riu Llobregat, 
situat al marge dret d'aquest. Suporta una IMD de 126.000 vehicles, amb un 
7’6% de vehicles pesants (dades MFOM, 2012). 

- Autopista B-23, de titularitat estatal, paral·lela al Riu Llobregat. Estrictament, 
la denominació B-23 fa referència a l’enllaç entre l’Avinguda Diagonal de 
Barcelona, amb l’autopista AP-7; el mateix tronc canvia de codificació 
precisament a l’alçada de Sant Vicenç dels Horts, un xic més endavant del 
punt on es creua amb la carretera N-340. La B-23 suporta una IMD de 
116.800 vehicles, amb un 10’5% de pesants (dades MFOM, 2012). 

N‐II

B‐23 

N‐340 

A‐2

FGC

AVE‐
Mercaderies 

Ctra. Torrelles 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 5: Sant Vicenç dels Horts. 

IT1310‐07_05 Rev. V01

10 de Desembre de 2014

Pàgina 20/ 49 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

- Carretera N-340, de titularitat estatal. Es tracta de l’antic traçat de la xarxa de 
carreteres nacionals, que a dia d’avui en alguns dels municipis del Baix 
Llobregat han esdevingut, a efectes pràctics, vies de comunicació local o 
avingudes urbanes, això sí, amb una considerable densitat de trànsit (IMD de 
40.000 vehicles, amb un 8’2% de pesants, segons l’anuari 2012 del MFOM). 
En el cas de Sant Vicenç dels Horts, l’eix procedeix de Molins de Rei en 
forma de pont creuant el riu Llobregat i les infraestructures, per continuar en 
direcció est en sentit Cervelló.  

- Antiga carretera N-II, actualment de titularitat autonòmica (Generalitat de 
Catalunya) sota el codi BV-2002. Amb un traçat paral·lel al riu Llobregat, 
permet la interconnexió dels municipis que es troben al marge dret del riu 
Llobregat, que en el cas de Sant Vicenç dels Horts són Pallejà al nord i Santa 
Coloma de Cervelló al sud. Al seu pas pel casc urbà discorre propera al límit 
oriental del casc urbà, essent la frontera entre els terrenys agraris i urbanitzats 
en la meitat sud del seu traçat. No es disposa de dades d'aforaments de trànsit 
per aquesta via. 

Per que fe a l'entramat urbà dins el municipi de Sant Vicenç dels Horts, no es disposa 
de l'aranya de trànsit del municipi, pel que es desconeixen les dades de trànsit dels principals 
carrers. 

5.2.2.- Trànsit Ferroviari. 

- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: Línies Barcelona-Manresa i 
Barcelona-Igualada. Aquestes línies connecten els diferents nuclis del Baix 
Llobregat mitjançant un servei regular de transport de viatgers (no s’hi 
efectuen circulacions de mercaderies). S’hi comptabilitzen prop de 259 
circulacions al dia de mitjana, totes elles amb aturada a les estacions de Sant 
Vicenç dels Horts. Per tant, la circulació s’efectua a velocitats relativament 
baixes. Les dues línies discorren per la mateixa via, havent-hi una via per 
sentit. És el traçat ferroviari amb major afectació al teixit urbà, sense cap 
mena de dubte. 

- Tant el ferrocarril d’Alta Velocitat (línia Barcelona-Lleida-Saragossa-Madrid) 
com l’enllaç ferroviari de mercaderies discorren paral·leles a l'A-2, entre 
aquesta i el Riu Llobregat, motiu pel qual la seva afectació esdevé 
pràcticament nul·la. 

5.3.- Realitat sonora de la zona en estudi. 

Des del punt de vista del soroll ambiental i densitat de circulació, Sant Feliu de 
Llobregat es situa a les proximitats d’un dels corredors d’infraestructures viàries més importants 
de Catalunya. 

Així, el casc urbà limita directament amb les carreteres N-II a l'est, la N-340 al nord i 
la carretera de Torrelles al sud, mentre que les grans infraestructures queden a certa distància del 
nucli urbà, separades per terreny agrari, essent l'A-2 la més propera i trobant-se a més de 300 
metres del casc urbà. La línea ferroviària d'alta velocitat i mercaderies discorre paral·lela a 
l'autovia A-2, entre aquesta i el Riu Llobregat, fet que garanteix que l’impacte acústic de la línia 
d’alta velocitat quedi emmascarat pel soroll de trànsit de l'A-2. La B-23 discorre a major 
distància, a la llera oposada del Riu Llobregat, adjacent al casc urbà de Molins de Rei.  
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L'autovia A-2  és, amb tota seguretat, l’element més destacat, com a font de soroll 
d’infraestructures de transport, dins del terme municipal. No obstant, el seu impacte sobre el 
nucli urbà es pot considerar relativament baix, al produir uns nivells de soroll al edificis més 
afectats per les infraestructures que es troben al voltant dels 55 i 50 dBA durant els períodes 
diürn i nocturn respectivament. La distància entre els edificis i les infraestructures és clau per 
reduir-ne l'impacte. 

L’eix B-23/AP-2, que es troba a la ribera contrària del riu, malgrat tractar-se d'una 
infraestructura de rellevància, no afecta de forma notòria a la zona urbana de Sant Vicenç dels 
Horts, per efecte de l’emmascarament que genera l'A-2 i per estar força més allunyada.  

Pel que fa a les línies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que travessen el 
municipi, tenen una afectació mínima en termes de nivells equivalents de soroll (LAeq), tot i així, 
s’hauria de destacar que els nivells de soroll en termes de nivells màxims (LAf_màx) sí 
s’incrementen considerablement amb la circulació de trens, en les zones on les vies queda 
descobertes. 

En quant a les activitats industrials properes al nucli urbà de Sant Vicenç dels Horts, 
destaquen els polígons Molí dels Frares (al nord del casc urbà) i La Barruana i Can Coll, situats 
al sud. Com a indústria pesada, hi destaca la cimentera Ciments Molins, ubicada al Polígon 
Molí dels Frares. 

D’altra banda, es tracta d’una vila de 28.000 habitants, que dona lloc a una certa 
mobilitat interior, que es distribueix pels vials més importants que voregen el casc antic.  

5.4.- El PSAMB i el Sistema d’Integració cartogràfica de l’AMB.  

En el transcurs dels treballs d’integració de les cartografies acústiques existents amb 
afectació sobre el terme municipal de Sant Vicenç dels Horts, en el marc dels treballs de 
confecció del PSAMB, es van incorporar els plecs de cartografia acústica següents: 

- Mapa Estratègic de Soroll de l’Autopista B-23 (MFOM). 

- Mapa Estratègic de Soroll de l’Autovia A-2 (MFOM). 

- Mapa Estratègic de Soroll de la xarxa ferroviària dels ferrocarrils de la 
Generalitat de Cataunya (DPTOP_GENCAT). 

El municipi de Sant Vicenç dels Horts no disposa, però, de cartografia acústica (mapes 
de sorolls) però sí de Mapa de Capacitat Acústica aprovat en data del treball, on hi apareix la 
zona de soroll al voltant de l'A-2 i la línea ferroviària d'alta velocitat i de mercaderies.  

La integració de les diferents versions de cartografia ha posat de relleu una àrea 
d’afectació paral·lela al traçat de l’eix de l'A-2, fet que en sí no és estrany. No obstant, l’abast 
de les àrees d’afectació mostra una extensió que dóna lloc a dubtes sobre la seva precisió, 
produint afectacions en un nombre important d'edificis al casc urbà. 

La següent imatge s’extreu del sistema integrat de cartografia acústica de l’AMB, en 
el qual, sobre una base cartogràfica, es mostren tant les àrees d’afectació de les diferents 
infraestructures (àrees i isòfones), com indicadors gràfics de superacions dels nivells sonors 
declarats, respecte als nivells sonors atribuïts en funció del Mapa de Capacitat Acústica vigent, 
o bé respecte a l’ús predominant del territori: 
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Imatge 10: Imatge del sistema integrat de cartografia acústica, PSAMB 2013. 

De forma general, a la imatge es presenten els indicadors de superació en forma 
d’esferes: 

- Esferes taronges indiquen receptors afectats amb superacions d’entre 5 i 10 
dBA per sobre dels valors llindars indicats al Mapa de Capacitat Acústica o ús 
predominants del sol. 

- Esferes vermelles indiquen receptors afectats amb superació per sobre de 10 
dBA. 

Com es desprèn de l’observació de la imatge, hi ha una concentració important 
d’indicadors de superació d'entre 5 i 10 dB al casc urbà per l’empremta sonora de les grans 
infraestructures de transport.  

Una de les finalitats d’aquest estudi específic és la realització de l’anàlisi acústic de la 
totalitat de les infraestructures, que permeti determinar si aquests indicadors de superació 
realment es corresponen amb la situació real, i en cas de que així sigui, quines infraestructures 
hi contribueixen de forma més destacada, i quines actuacions correctores podrien donar lloc a 
millores significatives.  

  

B‐23 

A‐2 i ADIF 

N‐340 

B‐24 
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6.- ANÀLISI/ESTUDI EN DETALL DE L’ÀREA EN ESTUDI.  

6.1.- Treball de camp. 

Per a disposar de dades actualitzades i un bon coneixement de l’àrea d’estudi, s’ha dut 
a terme un seguit de visites a la zona, per tal de copsar In Situ els aspectes més destacats i 
rellevants de l’àmbit del treball: detalls no reflectits a la cartografia, percepció sonora, etc.  

Complementàriament, s’han realitzat sonometries de curta durada en ubicacions 
especialment representatives, que serviran per a ampliar informació i contrastar els nivells 
sonors enregistrats In Situ amb els resultats extrets de les modelitzacions. 

Les mesures de curta durada enregistren el nivell de soroll en un punt determinat 
durant un temps d’integració predefinit a criteri tècnic (10 minuts en el cas d’aquest projecte), 
caracteritzant un determinat emissor/s en un moment puntual.  

Els registres de curta durada han permès caracteritzar l’impacte acústic de l'A-2 i la 
circulació de trens de rodalies, tant en termes de nivells equivalents (amitjanaments) com en 
termes de nivell màxim, i un punt a la carretera N-II, via de la que no es disposa de dades de 
trànsit viari. 

 Punt CD1: Carretera de Sant Boi 58 (N-II). Trànsit intern. 

 Punt CD2: Primera línia A-2. Trànsit viari de la A-2. 

 Punt CD3: Carrer de Torras i Bages 78. Trànsit ferroviari de rodalies FGC. 

A la següent imatge es mostra la ubicació dels punts de mesura de curta durada. 

 

 
Imatge 11: Imatge dels punts de mesura de curta durada 
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6.1.1.- Resultats obtinguts. 

A continuació es presenten els resultats de les mesures de curta durada (10 minuts). 

Punt 
Data&hora 
mesura 

LAeq  L10  L90 
Nº de 
Cotxes 

Nº de 
Motos 

Nº de 
Pesants 

Observacions 

CD1 
01/09/2014 

17:00 
69,0 dBA  73,3 dBA  50,4 dBA  85  4  20 

Soroll de trànsit intern a 
façana. 

CD2 
01/09/2014 

18:10 
69,2 dBA  71,9 dBA  65,3 dBA  ‐  ‐  ‐  Soroll d’A‐2. 

CD3 
01/09/2014 

18:30 
62,8 dBA  61,8 dBA  45,3 dBA  38  ‐  ‐ 

Soroll de trànsit ferroviari i 
viari intern a façana. 

Taula  1. Resultats de les mesures de curta durada 

Els annexos d’aquest informe inclouen les fitxes de mesura amb les dades detallades. 

6.2.- Modelització acústica. 

6.2.1.- Dades d’entrada. 

Les dades introduïdes al model es resumeixen a continuació: 

- Topografia i orografia: model digital del terreny (DTM) tridimensional (x, y i z) 
en malla de 2x2 metres. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, I.C.C.. 

- Volumetria, edificació i urbanització: aixecament tridimensional (x, y i z). Font: 
Barcelona Regional. 

- Vialitat i carrerer: traçat bidimensional (x i y) corregit i adaptat al DTM existent. 
Fonts: Barcelona Regional i Institut Cartogràfic de Catalunya. 

- Xarxa ferroviària: traçat tridimensional (x, y i z). Font: Institut Cartogràfic de 
Catalunya. 

- Aforaments i estadístiques: 

o Vialitat local/urbana: no es disposa de dades de trànsit intern a Sant 
Vicenç dels Horts. 

o Xarxa viària d’alta capacitat: A-2, B-23. Anuari de dades d’aforament 
2012. Font: Ministerio de Fomento. 

o Xarxa ferroviària de rodalies: dades d’aforament i programació de 
circulacions 2014. Font: Ferrocarril Generalitat de Catalunya. 

A la taula següent s’especifiquen les dades d’aforament més representatives de les 
diferents infraestructures contemplades al model. Val a dir, però, que la caracterització de 
cadascuna de les fonts de soroll respon a un volum de dades molt més extens i detallat; a la taula 
següent es mostren les més representatives. 

Eix/Vial/Línia  Tipus  Categoria  IMD/Afor.  % pesants  Vnom 

A‐2  Autovia  Trànsit rodat  125.972  7’6%  120(100) km/h 

B‐23  Autopista  Trànsit rodat  116.884  10’5%  100 km/h 

FGC S33, S4,S8, 
R5,R50, R6, R60  

FFCC Rodalies  Ferroviari local  259  ‐‐  50<0>50 km/h 

Taula  2. Dades d’aforament. 
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6.2.2.- Validació del model. 

En general, convé tenir present que els valors d’aforament introduïts al model, i, per 
tant, els resultats acústics que se’n deriven, són valors que tenen una representativitat anual, 
mentre que les mesures realitzades poden ser de llarga durada (24h) o bé de curta durada (10 
minuts) en un dia o moment concret. Aquest fet fa que pugui existir una desviació entre els 
valors obtinguts al model i els mesurats. No obstant, les desviacions que es puguin detectar, han 
de ser analitzades i contrastades, per tal de poder diferenciar entre resultats incorrectes de la 
modelització, o bé dispersions degudes a diferències entre les hipòtesis anuals calculades, i les 
circumstàncies reals durant les sonometries.  

D’altra banda, és important assenyalar que, generalment, els valors obtinguts al model 
tendeixen a ser lleugerament més elevats que els mesurats o reals, perquè les tècniques de 
modelització obliguen a contemplar les velocitats nominals de cada tram de vial (sent les 
velocitats sensiblement inferiors en el cas de vies de gran capacitat amb episodis recurrents de 
saturació), i d’altra banda les condicions meteorològiques considerades com a base de càlcul 
contemplen sempre una confluència, amb major o menor mesura, de condicions favorables a la 
propagació sonora. En cap cas, però, els mètodes de càlcul inclouen, de forma generalitzada, 
condicions meteorològiques que minvin la propagació del so en ambient exterior. 

A la taula següent s’adjunten les comparatives dels valors obtinguts en el model vers 
les mesures In Situ de curta durada. Els valors que s’han pres com a base per a la calibració del 
model es mostren ombrejats. 

 

Punt  Mètode  Ldia (dBA)  Lvespre (dBA)  Lnit (dBA)  Lden (dBA)  Observacions 

CD1 

Model  35,9 dBA  34,6 dBA  29,1 dBA  37,6 dBA 
Soroll trànsit local de la 
Ctra. de St. Boi (N‐II). 

Mesures  69,0 dBA  ‐  ‐  ‐ 

CD2 

Model  71,8 dBA  70,4 dBA  64,8 dBA  73,4 dBA 

Soroll d’A‐2. 

Mesures  69,2 dBA  ‐  ‐  ‐ 

CD3 

Model  53,7 dBA  52,5 dBA  48,4 dBA  56,2 dBA 
Soroll de trànsit intern i de 
trànsit ferroviari a façana. 

Mesures  62,8 dBA  ‐  ‐  ‐ 

Taula  3. Valors del model en els punts de mesura del treball de camp. 

La mesura CD1 s'ha descartat per validar el model perquè no es disposa de dades de 
trànsit de la xarxa interior del casc urbà de Sant Vicenç, ni de la BV-2002. Per aquest motiu, els 
resultats calculats al model només contemplen l’afectació procedent de l’autovia A-2, mentre 
que la mesura recull també l’afectació del trànsit propi del vial urbà. Aquest fet demostra que el 
trànsit local en aquesta via és força destacable i que pot arribar a emmascarar el soroll provinent 
de l’A-2. 

La mateixa circumstància explica la deriva identificada al punt de mesura nºCD3, que 
sense dubte s’atribueix a què el model només contempla com a font representativa en aquest 
punt la circulació ferroviària anual, mentre que no inclou l’afectació del trànsit local. 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 5: Sant Vicenç dels Horts. 

IT1310‐07_05 Rev. V01

10 de Desembre de 2014

Pàgina 26/ 49 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

A la mesura CD2 hi ha una dispersió de l’ordre de 3dBA, sent habitualment el valor 
calculat superior al mesurat, fet que és coherent amb les variables de càlcul considerades al 
model de trànsit rodat.  

Val a dir que les mesures de curta durada es van realitzar prenent nota de tots aquells 
aspectes que poguessin influir als resultats, de manera que les condicions de contorn controlades 
servissin per descartar o validar el model. 

En conclusió, es considera que els resultats del model són vàlids per a servir com a 
base per a l’anàlisi d’eventuals mesures correctores i preventives. 

6.2.3.- Resultats obtinguts. 

En aquest capítol es duu a terme la presentació dels resultats obtinguts en l’actual fase 
del projecte, així com una comparativa de la zona en estudi en relació a les dades obtingudes del 
PSAMB, treball dut a terme el passat any 2013. 

Dita comparativa es centra en valorar els resultats dels models per isòfones i per les 
zones d’afectació detectades, tot corroborant o desestimant l’impacte acústic i identificant les 
fonts de soroll origen de l’afectació.  

6.2.3.1.- Mapes d’isòfones 

Els resultats de la modelització de l’àrea en estudi mostren l’afectació de les 
infraestructures viàries més importants al municipi de Sant Vicenç dels Horts. En concret, la 
infraestructura viària A-2  és el principal focus de soroll en quant a afectació al municipi, i en 
menor mesura, el trànsit ferroviari de la línea dels FGC que travessa el municipi i que té una 
afectació mínima en termes de nivells equivalents de soroll (LAeq). Tot i així, s’hauria de 
destacar que els nivells de soroll en termes de nivells màxims (LAf_màx) sí s’incrementen 
considerablement amb la circulació de trens, en les zones on les vies queden descobertes. 

A continuació es mostren les imatges dels mapes d’isòfones de la zona en estudi amb 
les dades actualitzades. 
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Imatge 12: Modelització acústica de la zona d’estudi a Sant Vicenç dels Horts en període diürn. 

 
Imatge 13: Modelització acústica de la zona d’estudi a Sant Vicenç dels Horts en període nocturn. 
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Com es pot observar al mapa d’isòfones en el període diürn, al límit del casc urbà s'hi 
assoleixen uns nivells de soroll deguts a l'A-2 de 55 dBA. La part del municipi amb majors 
nivells de soroll són els terrenys agraris existents entre el casc urbà i la infraestructura. 

Pel que fa al trànsit ferroviari en període diürn dins el casc urbà, s'assoleixen uns 
nivells equivalents (amitjanaments representatius d’un període equivalent a un any) al voltant 
dels 55 dBA als edificis més propers a la via. Convé recordar, però, que l’impacte acústic de 
circulacions ferroviàries, especialment en termes de percepció ciutadana, no queda ben definit 
quan el paràmetre emprat és el nivell equivalent, ja que aquest paràmetre amitjana episodis de 
màxima sorollositat (pas d’un tren) amb períodes d’absoluta calma (absència de trens). En 
aquest sentit, convé tenir en compte, a banda del nivell equivalent, el nivell sonor màxim que es 
produeix generalment al pas d’un tren. 

El mapa d’isòfones en període nocturn es comporta d’una manera similar al del 
període diürn, amb una diferència amitjanada de 5 dBA en els nivells de soroll. És a dir, la 
primera línia d’habitatges afectats, tant pel trànsit de les grans infraestructures com pel de la 
línea de FGC, es troba al voltant dels 50 dBA.   

6.2.3.2.- Comparativa de nivells entre el PSAMB i els valors actualitzats. 

A continuació es durà a terme una comparativa entre els resultats obtinguts del primer 
treball d’integració de cartografies acústiques, respecte a les dades actualitzades, en base a les 
prediccions dels mapes d’isòfones obtinguts per període dia i nit, entenent que es tracta de les 
franges horàries més importants. 

A nivell metodològic, les diferències en els resultats obtinguts entre els mapes sonors 
recopilats de les diferents administracions titulars i integrats pel PSAMB, i l’actual han de tenir 
en consideració dos aspectes essencials:  

 La versió actualitzada ha considerat la continuïtat de les vies de comunicació, 
independentment de les titularitats i els inicis/fins de trams de concessió. Aquest 
fet implica, per una banda, que s’ha vetllat per la coherència en la interpretació 
dels nodes de trànsit viari (sumatori de IMD’s), i per altra banda, com a mostra 
més destacable, s’ha obtingut un resultat per la totalitat del tram format per 
l’enllaç de la B-23 amb la AP-2, que en el PSAMB presentava una transició sense 
dades. 

 Per últim, cal tenir en consideració que les cartografies realitzades per les 
administracions titulars es varen dur a terme amb una perspectiva de treball 
orientat a caracteritzar grans longituds d’infraestructures i àrees molt extenses, i 
per tant amb un grau de detall necessàriament inferior. En els treballs actuals, en 
canvi, el fet de concentrar l’estudi en àrees molt més acotades permet l’ús d’una 
escala de treball molt més detallada. 

Les imatges següents permeten una còmode comparativa visual entre els mapes 
d’isòfones actuals amb els del PSAMB del 2013, obtinguts, cal recordar, de l’agrupament i 
suma energètica dels mapes d’isòfones declarats per cadascun dels ens titulars 
d’infraestructures.  

Cal destacar que apareixen, en el cas de la cartografia actualitzada, únicament les àrees 
d’influència que afecten de forma directa i predominant a les zones incloses en l’àmbit d’estudi.  
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Imatge 14: Mapa d’isòfones del PSAMB de la zona d’estudi a Sant Vicenç dels Horts en període diürn. 

 
Imatge 15: Modelització acústica actualitzada de la zona d’estudi a Sant Vicenç dels Horts en període diürn. 
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Imatge 16: Mapa d’isòfones del PSAMB de la zona d’estudi a Sant Vicenç dels Horts en període nocturn. 

 
Imatge 17: Modelització acústica actualitzada de la zona d’estudi a Sant Vicenç dels Horts en període nocturn. 
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De forma visual, s’observen diversos fenòmens clars i destacables: 

- Com a conclusió més destacada, s’observa que les àrees d’afectació associades a 
l’eix B-23/AP-2, un cop recalculades amb les dades actuals, són clarament més 
estretes i properes a l’eix viari, que les àrees d’afectació declarades a títol 
individual pels titulars de les infraestructures, tal i com quedà recollit al PSAMB. 
Amb gairebé tota seguretat, això es deu a què en les modelitzacions realitzades per 
al càlcul d’afectacions de les infraestructures, recopilades al PSAMB, no es va 
incloure l’efecte d’apantallament imputable als edificis. Com a resultat, les àrees 
d’afectació resultaven molt més àmplies en quant a superfície del que realment 
són.  
En certa manera, però, aquest fet és lògic des del moment en què els treballs de 
cartografia acústica dels grans eixos viaris es realitzaren amb una escala de treball 
més adaptada a grans àrees de càlcul (1:25.000), mentre que un anàlisi en detall 
com el recollit en aquest estudi permet ajustar molt més les variables de contorn 
amb una precisió molt més elevada. 

- L’impacte acústic de l’eix ferroviari dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya és moderat o baix, inclús en termes de nivells sonors màxims, ja que no 
hi ha trams en què els trens circulen a velocitat elevada. A les proximitats dels 
habitatges els combois transiten a baixes velocitats per aturar-se a les estacions de 
Sant Vicenç dels Horts. 

- L'impacte acústic de l'eix ferroviari d'alta velocitat i mercaderies és inferior al 
produït per l'A-2, que emmascara el soroll d'aquesta infraestructura ferroviària.   

6.3.- Avaluació acústica de la zona. 

El municipi de Sant Vicenç dels Horts disposa de Mapa de Capacitat Acústica aprovat, 
tot i ser anterior al 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, i permet comparar els nivells de soroll obtinguts de l'estudi amb els valors objectiu de 
qualitat acústica.  

Havent estudiat aquest cas en concret, el territori afectat correspon essencialment a sòl 
d’ús agrari.  

La comparació entre els resultats del PSAMB i l’actualització mostra diferències 
significatives:  
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Imatge 18: Indicadors de zones de conflicte del PSAMB a l’àrea de Sant Vicenç dels Horts. 

 

 
Imatge 19: Resultat de l’avaluació d’edificis de l’àrea de Sant Vicenç dels Horts. Període nit. 
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Les principals observacions que se’n deriven són les següents: 

- El càlcul de l’àrea d’afectació en horari nocturn, un cop actualitzades les dades i 
realitzat el càlcul amb major grau de detall, permet copsar un estretament molt 
acusat de l’empremta sonora de l’A-2. Tant és així, que la isòfona dels 55dBA 
queda clarament separada del casc urbà, de manera que, segons els indicis 
obtinguts, cap dels usos residencials quedaria inclòs dins d’una zona d’immissió 
excessiva.  

- Per tant, els resultats del model apunten a què no hi ha escenaris de superació 
deguts ales nivells d’immissió imputables a l’autovia A-2 o al pas dels Ferrocarrils 
de la Generalitat per l’interior del casc urbà de Sant Vicenç.  

En conclusió, l’actualització del model acústic, i el fet de detallar més les fonts de 
soroll que hi intervenen, posen de manifest una disminució important de l’àrea d’afectació 
associada a l’A-2, minvant conseqüentment el nombre d’habitatges afectats, i constatant que no 
hi ha habitatges exposats a nivells d’immissió que suposin un incompliment sever. Val a dir, 
però, que aquesta valoració únicament es basa en els nivells de soroll atribuïbles a les grans 
infraestructures incloses a l’estudi. Això vol dir que no es pot descartar la existència d’altres 
escenaris de superació, vinculats al trànsit viari local, activitats, o altres infraestructures, que no 
hagin estat incloses en aquest treball.  
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7.- PROPOSTES DE MILLORA. 

En el cas específic de Sant Vicenç del Horts, l’actualització de les dades i l’estudi en 
detall ha permès posar de relleu la pràctica desaparició de les zones de conflicte acústic, ja que 
els nivells d’immissió calculats, un cop actualitzades totes les dades rellevants (aforaments, 
característiques de l’entorn, etc) han resultat ser molt més baixos que els que apareixien als 
primers mapes de soroll. 

En gran part, això es deu a què el grau de detall amb què s’ha dut a terme el càlcul de 
propagació sonora ha permès redefinir l’àrea d’afectació, que ja només pel fet d’incloure 
l’efecte d’apantallament dels edificis i volums edificats, així com les absorcions i atenuacions 
imputables a la orografia i el sòl agrícola ha permès comprovar que l’àrea d’afectació és 
sensiblement inferior a les estimacions emeses per les administracions titulars de les diferents 
infraestructures. 

En conseqüència, disminueix la necessitat d’apostar per mesures correctores 
orientades a millorar la qualitat acústica d’aquest sector del territori, per bé que s’han de 
mantenir vigents polítiques de conservació i prevenció d’eventuals escenaris d’empitjorament. 
En aquest sentit, cal vetllar per evitar el creixement de l’entramat urbà en direcció al feix 
d’infraestructures del Riu Llobregat, així com per evitar un increment innecessari de 
l’aforament de trànsit dels vials que existeixen o bé dins del propi casc urbà, o bé que el voregen 
a curta distància.  

Convé recordar, però, que aquest estudi versa exclusivament sobre les fonts de soroll 
associades a les grans infraestructures de transport, i que, per tant, no es poden extrapolar 
aquestes conclusions a l’àmbit del soroll produït  pel trànsit local, les activitats industrials de la 
zona, etc.  

En definitiva, es desestima en aquest estudi aprofundir en l’estudi de mesures 
correctores. 

7.1.-  Valoració en termes de Població Exposada. 

L’avaluació de les immisions imputables a les infraestructures incloses a l’estudi en 
termes de població exposada s’exposa en aquest sub-capítol. 

En valors absoluts de població, la següent taula, partint del volum de població 
afectada pels nivells d’immissió en la situació actual, indica quants ciutadans queden inclosos 
en aquests rangs de valors de nivells d’immissió.  

Estadístiques de Població Exposada. Valors Absoluts. 

dBA 
Estat Actual 
nº habitants 

30-45 3.666 
45-50 3.709 
50-55 977 
55-60 0 
60-65 0 
65-70 0 
>70 0 

Total: 8.352 

Taula  4. Població exposada. Valors absoluts. 
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Si es representa gràficament correspon a la següent imatge: 

 

 
Imatge 20: Gràfic comparatiu. Població exposada segons nivells d’immissió. 

Les mateixes dades, expressades en termes relatius (%) respecte a la població total del 
terme municipal afectada per les immissions procedents d’aquestes infraestructures, es mostren 
a la següent taula: 

  

Estadístiques de Població Exposada. Valors Estadístics. 

dBA 
Estat Actual 
nº habitants 

30-45 43,9% 
45-50 44,4% 
50-55 11,7% 
55-60 0,0% 
60-65 0,0% 
65-70 0,0% 
>70 0,0% 

Total: 100,0% 

Taula  5. Població exposada. Valors relatius. 
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En quant al número d’habitants que, pels efectes de les infraestructures contemplades 
a l’estudi, es troben exposats a un nivell d’immissió nocturn, Ln, superior als 55dBA i que, per 
tant, caldria considerar que es troben en una situació d’incompliment dels objectius de qualitat 
per a usos residencials, l’estat actual ofereix les següents avaluacions: 

 

Dades de Població Exposada. Objectius de Qualitat. 

dBA 
Estat Actual 
nº habitants 

Ln<55dBA 8.352 
Ln>55dBA 0 

Taula  6. Població exposada. Avaluació d’Objectius de Qualitat. 

7.2.- Valoració Global dels resultats. 

Malgrat l’aparent proximitat de Sant Vicenç dels Horts al corredor d’infraestructures 
paral·lel al curs del riu Llobregat, l’estudi detallat de la realitat sonora que, amb origen a aquesta 
agrupació d’infraestructures, potencialment incideix sobre els usos residencials de Sant Vicenç, 
ofereix uns resultats força positius. 

Així, l’anàlisi de l’impacte acústic de l’autovia A-2, com a eix viari de major potencial 
acústic, determina que no s’enregistren casos de superació dels 55dBA d’immissió en horari 
nocturn en cap bloc d’habitatges del perímetre nord-est del casc urbà, sent aquesta primera línia 
d’edificis els que, per proximitat, potencialment estarien més afectats pel soroll de l’autovia. 

D’altra banda, la baixa velocitat a la què circulen els Ferrocarrils de la Generalitat per 
l’interior de la vila permet que el seu impacte acústic, en terme de nivells equivalents projectats 
sobre un període d’avaluació d’un any, és relativament baix, sense perjudici de què, en termes 
de nivells màxims, el pas de combois pugui ser clarament perceptible, però en cap cas es pot 
parlar d’una situació de conflicte acústic. 

Sumant tots aquests factors, no es creu necessari aplicar cap mesura correctora en 
aquest cas ja que no hi ha un conflicte acústic greu. 
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Annex I FITXES DE  MESURA DE CURTA DURADA 
 



Punt 1
Carretera de Sant Boi, 58

Dia 28/10/14

Hora d’Inici 11:40h

Durada 10 min

Leq dB(A) 69,0 dBA
L10 dB(A) 73,3 dBA

L90 dB(A) 50,4 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) 85

Motos
(vehicles/10min) 4

Pesats
(vehicles/10min) 6

Observacions Trànsit local

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): 5
Amplada de la via (m): 6
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: 2
Sentits de circulació: 2

Punt 2
A-2

Dia 28/10/14

Hora d’Inici 12:10h

Durada 10 min

Leq dB(A) 69,2 dBA
L10 dB(A) 71,9 dBA

L90 dB(A) 65,3 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) -

Motos
(vehicles/10min) -

Pesats
(vehicles/10min) -

Observacions Afectació A-2

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -



Punt 3
Carrer Torras i Bages, 178

Dia 28/10/14

Hora d’Inici 12:45h

Durada 10 min

Leq dB(A) 62,8 dBA
L10 dB(A) 61,8 dBA

L90 dB(A) 45,3 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) 38

Motos
(vehicles/10min) 0

Pesats
(vehicles/10min) 0

Observacions Trànsit local

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): 1
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -
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Annex II PLÀNOLS DE CARTOGRAFIA ACÚSTICA 
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Annex III BUTLLETINS DE VERIFICACIÓ PERIÒDICA 

DELS INSTRUMENTS 
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1.- INTRODUCCIÓ. 

L’any 2013, l’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar el Pla de Sostenibilitat 
Ambiental (PSAMB) com a full de ruta de les línies estratègiques d'actuació, així com les 
mesures i accions concretes a desenvolupar per a la sostenibilitat ambiental en el territori 
metropolità. 

Aquest Pla va plantejar la sostenibilitat a diferents escales: el conjunt del territori 
metropolità, la pròpia Institució de l’AMB i els 36 municipis que en formen part. I cadascuna de 
les tres escales es va estructurar en 6 eixos temàtics, essent l’educació per a la sostenibilitat un 
eix de caràcter transversal. 

 

     
Imatge 1:: Estructura i eixos del PSAMB (AMB, 2013) 

 

Dins de l’eix 5 de Salut ambiental, es va realitzar un innovador treball per saber la 
qualitat acústica global del territori metropolità, on es va recopilar i analitzar tota la informació 
existent, tant a nivell municipal com de les infraestructures viàries, ferroviàries i aeroportuàries 
més rellevants. La diferent procedència de la informació va fer necessari un tractament previ 
d’homogeneïtzació d’aquesta i alhora un nou càlcul de les fonts que es solapaven en un mateix 
àmbit, per així tenir una imatge del soroll total final. 

Aquest treball va permetre tenir la primera imatge acústica global de l’àrea 
metropolitana. Això va permetre per un cantó identificar les zones on probablement hi ha algun 
conflicte acústic i per l’altre cantó identificar les zones amb major qualitat acústica que 
s’haurien de preservar. 

Tal i com ja recollia una de les mesures del PSAMB, el present treball vol aprofundir 
en la línia iniciada pel treball anteriorment explicat i analitza amb major detall els punts que 
s’han considerat més problemàtics a nivell acústic. Així, el primer vector sobre el qual 
s’aprofundeix és en avaluar l’afectació deguda a les grans infraestructures i eixos viaris, i 
estudiar la viabilitat i efectivitat d’eventuals mesures correctores. 

A partir dels 17 punts a priori més crítics presents a l’AMB, s’ha realitzat una 
modelització acústica de major detall per confirmar sí és una zona amb problemes de superació 
acústica, i en cas que ho sigui, establir les mesures correctores més adequades i més efectives en 
cada cas. Al llarg de l’any 2013 s’ha realitzat el projecte d’integració de la cartografia acústica 
dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona AMB, com a primer pas d’una ambiciosa 
línia de treball i amb un important ventall d’aplicacions per a agilitzar el control i la gestió del 
soroll ambiental als municipis de l’AMB. 
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Imatge 2: Nivells de soroll diürn, AMB 2013 

2.- OBJECTE I ABAST DE L’ESTUDI. 

Les àrees analitzades a cadascun dels casos específics aprofundeixen en l’estudi de les 
afectacions identificades a l’àrea d’influència de les principals infraestructures de la zona, tant 
les que es localitzen fora del casc urbà, com les que es localitzen a l’interior de l’àrea urbana. 
S’inclouen en el catàleg de focus sonors tots aquells que han estat inclosos en les diferents 
versions de cartografia acústica incloses en el PSAMB, i que generalment responen a grans 
eixos viaris i vies d’alta capacitat, carreteres interurbanes, comarcals i nacionals, així com eixos 
ferroviaris. En aquells casos en què el municipi disposa de mapa acústic de trànsit viari local, 
aquest vector també s’inclou en l’anàlisi. 

Atès que la integració de la cartografia acústica en aquestes zones ha posat de relleu 
l’existència d’àrees de superació dels nivells sonors permesos o desitjables (aquests indicadors 
existents s’obtenen de contrastar els diferents mapes de soroll d’infraestructures respecte els 
llindars permesos), l’anàlisi en detall s’orientarà a determinar l’aportació de cadascuna de les 
infraestructures, per a comprovar que efectivament aquests indicadors de superació són 
representatius del que succeeix en l’escenari real, i estudiar quines actuacions correctores poden 
oferir una millora significativa. 
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3.- MARC LEGAL I NORMATIU. 

La legislació aplicable en afers relatius al control i la gestió del soroll ambiental es 
desglossa en diferents lleis i reglaments, de caràcter estatal, autonòmic i local, que es presenten 
a continuació:  

- Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del 
soroll ambiental. Àmbit d’Aplicació: Comunitat Econòmica Europea. 

- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll. Àmbit d’aplicació: estat 
espanyol. 

- Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, en allò referent a l’avaluació i gestió 
del soroll ambiental. Àmbit d’aplicació: estat espanyol. 

- Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a zonificació acústica, 
objectius de qualitat i emissions acústiques. Àmbit d’Aplicació: estat 
espanyol.  

-  Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
Àmbit d’aplicació: Catalunya. 

- Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a 
l’elaboració de Mapes de Capacitat Acústica. Àmbit d’aplicació: Catalunya.  

- 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. Àmbit d’aplicació: Catalunya. 

- Ordenances Municipals específiques per al control i la gestió del soroll i les 
vibracions. Àmbit d’aplicació: termes municipals inclosos en l’àrea d’estudi.  

Les àrees d’afectació de les diferents infraestructures s’han obtingut dels 
corresponents estudis específics i mapes estratègics de soroll elaborats per les Administracions 
titulars. 

Per a l‘elaboració dels mapes de soroll actualitzats s’han emprat tècniques de 
modelització i simulació incloent els mètodes de càlcul definits a l’Annex 8 – Exigències 
relatives als mètodes de càlcul i mesurament per a la determinació dels índexs de soroll i els 
equips de mesurament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, tal i com s’indica al capítol de metodologia. 
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4.- METODOLOGIA. 

L’estudi específic dels potencials escenaris de conflicte es desenvoluparà seguint el 
següent esquema de treball:  

 

 

 

 

 

DIAGNOSI 
PSAMB

•Població

•Usos Sensibles

•Àrees de Conflicte

AVALUACIÓ 
INCIAL

•Plà d'Usos/POUM/Mapes de Capacitat

•Usos Sensibles

•Participació Ajuntaments

MODELITZACIÓ

•Cartografia BR/ICC

•Aforaments MFOM/Diputació BCN/Estudis de Mobilitat

•Aforaments ferroviaris

TREBALL DE 
CAMP

•Sonometries

•Aforaments

•Observacions in situ

AVALUACIÓ EN 
DETALL

•Població

•Usos Sensibles

•Àrees de Conflicte

MESURES 
CORRECTORES

•Tècniques

•Inversions

•Efectivitats

DOCUMENT

•Critesis de l'estudi i metodologia

•Cartografiat de resultats de modelització

•Conclusions
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4.1.- Diagnosi a partir dels Resultats del PSAMB. Avaluació Inicial. 

En el transcurs dels anteriors treballs d’integració de la cartografia acústica de l’Àrea 
Metropolitana (2013), s’identificaren una sèrie d’escenaris en els quals els resultats apuntaven a 
una possible existència de superacions importants de nivells sonors per sobre dels previstos o 
permesos, en el què s’anomenen zones de conflicte, deguda a la coexistència entre usos 
residencials i grans infraestructures i eixos viaris, de titularitat i/o gestió supramunicipal. Amb 
la finalitat d’aprofundir en l’estudi de l’abast d’aquests escenaris de conflicte, i determinar la 
possibilitat d’emprendre mesures correctores o programes de millora, des del PSAMB es van 
seleccionar un total de 17 punts/escenaris, on es va considerar prioritari fer un primer estudi 
d’aprofundiment. 

Els àmbits d’estudi, amb infraestructures de mobilitat que probablement tenen una 
incidència sobre zona urbana, són els següents: 

 

1. Zona Castelldefels: C-32, C-31 i C-245 

2. El Prat de Llobregat: Carretera B-250 

3. Nus Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern: B-23, N-340, B-20, C-245 

4. Sant Feliu de Llobregat: A-2, B-23 i via del tren 

5. Sant Vicenç dels Horts: A-2, B-23 i va del tren 

6. Molins de Rei: A-2, B-23, N-340 Nord, AP-2, C-1413a i via del tren 

7. Cervelló: N-340 Nord 

8. Pallejà: A-2, C-1413a, AP-2 

9. El Papiol: A-2, C-1413a, AP-2 

10. Sant Andreu de la Barca: A-2, AP-7 i via del tren 

11. Sant Cugat del Vallès: Barri de Mirasol, afectat per AP-7 

12. Badia del Vallès: zona adjacent a la C-58 

13. Zona de Ripollet i Cerdanyola: C-58 i via del tren 

14. Zona Nord de Montcada: C-33, C-17 i via del tren 

15. Badalona – Sant Adrià del Besòs: C-31 

16. Badalona: B-20 Nord 

17. Montgat: C-31 

 

La següent ortofotoimatge ubica els àmbits d’estudi sobre la imatge de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

S’observa que es concentren especialment al corredor d’infraestructures del Baix 
Llobregat, la circumval·lació de l’autopista AP-7, així com a nusos viaris de la zona d’accés des 
del Maresme o des del Garraf, a banda d’un cas proper al Prat de Llobregat, però associat a 
trànsit viari. 
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Imatge 3: Localització de les àrees d’estudi en detall. 

 

Per tal de determinar l’abast dels eventuals conflictes o àrees de superació dels llindars 
sonors previstos, es realitzarà una anàlisi preliminar dels usos sensibles ubicats a cadascuna de 
les zones d’estudi o les seves immediates proximitats. Aquest exercici permetrà conèixer amb 
més detall la tipologia d’usos afectats (habitatges, àrees educatives o culturals, centres sanitaris, 
etc.). Tanmateix, permetrà disposar d’un criteri més per a decidir quines zones han de ser 
objecte d’actuacions correctores o preventives, o quines zones poden situar-se en un segon 
terme de prioritat. 

4.2.- Modelització en detall de l’àmbit en estudi. 

Les característiques de l’espai estudiat i dels focus sonors que hi intervenen es 
reproduiran sobre un model de càlcul, que permetrà estudiar mitjançant càlculs predictius, els 
efectes de les diferents vies d’actuació que es proposin. 

Les modelitzacions es calcularan mitjançant les metodologies definides per a cadascun 
dels tipus de font sonora que poden intervenir en un estudi predictiu de soroll ambiental, segons 
els mètodes recollits a l’Annex 8 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica: 

- Caracterització i Modelització del soroll de trànsit rodat segons el mètode 
NMPB-Routes (1996/2008). 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 6: Molins de Rei. 

IT1310‐07_06 Rev. V01

04 de Desembre de 2014

Pàgina 10/ 80 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

- Caracterització i Modelització del soroll de trànsit ferroviari, si s’escau, 
segons el mètode NMPB-Fer i model SRM-II. 

- Modelització de trànsit aeroportuari segons ECAC Doc.29. 

A diferència dels Plans d’Acció clàssics, la possibilitat de poder emetre una diagnosi 
del vector soroll en el seu conjunt permetrà també determinar l’origen de les diferents 
contribucions, per tal de conèixer també la jerarquia de responsabilitats a l’hora d’afrontar un 
hipotètic pla de mesures correctores. 

D’aquesta manera, s’identificaran els focus i s’agruparan per tipologies, diferenciant-
ne les característiques i els aspectes més rellevants que ajudin a interpretar la realitat sonora en 
la que participen. 

En referència a la cartografia emprada per a l’estudi, cal destacar l’ús d’una base 
cartogràfica amb un grau de detall inusual per aquest tipus de treballs. Així, si habitualment les 
bases cartogràfiques de referència parteixen de les sèries d’escala 1:5000 de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC), amb corbes de nivell de 5 metres de resolució, en aquest estudi 
s’ha regenerat la topografia a partir de les matrius de model digital de terreny elaborades per 
Barcelona Regional a partir de dades de l’ICC. Aquest format consisteix en reconstruir el 
terreny amb matrius de punts equiespaiats 2x2 metres en el pla X,Y, amb una resolució d’alçada 
de 1cm. Aquesta altíssima resolució permet reproduir amb molt més detall la forma i evolució 
del sòl,i conèixer el seu efecte sobre la propagació del so. 

Les següents imatges mostren la diferència en grau de detall entre una topografia 
reconstruïda a partir de corbes de nivell amb 5m de resolució, i el mateix terreny reconstruït a 
partir d’una matriu DTM de 2x2m de resolució: 

 

 
Imatge 4: Reconstrucció de topografia a partir de corbes de nivell de 5m de resolució V. 
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Imatge 5: Reconstrucció de topografia a partir de matriu DTM amb 2x2m de resolució H. 

 

Les estadístiques meteorològiques s’han inclòs en la modalitat que recomana la guia 
de bones pràctiques per a la confecció de mapes estratègics de soroll de la Unió Europea (Good 
Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise 
Exposure). En base a aquest text de mètodes recomanats per a la confecció de mapes acústics 
mitjançant eines de modelització, les circumstàncies meteorològiques es consideraran, en funció 
de la franja horària d’estudi, amb els següents condicionants: 

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari diürn és del 50%.   

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari de vespre és del 75%.   

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari nocturn és del 100%.   

D’aquesta manera, cal preveure que la modelització de les dades de caracterització 
nominals (representatives per a una anualitat) dels elements inclosos a l’escenari, oferirà uns 
resultats lleugerament sobre-estimats. Aquesta deriva es considera que incrementa les garanties 
de les polítiques de gestió i protecció de la població vers a les exposicions al soroll ambiental. 

Altres variables pròpies de la modelització contemplen una única reflexió en façanes 
(seguint les recomanacions de càlcul del mètode NMPB, atès que essencialment el soroll 
considerat a l’estudi prové del trànsit) , i consideren els paviments com a superfícies 
acústicament reflectants (llevat d’allà on explícitament es tingui constància de què el paviment 
sigui drenant, porós o sonoreductor), al contrari de les zones vegetades o agràries, on es 
considerarà que el sòl és predominantment fonoabsorbent. 

La modelització s’ha dut a terme sobre la plataforma CadnaA, desenvolupada per 
Datakustik GmbH. Aquest software permet integrar la totalitat de les dades necessàries per a la 
modelització d’escenaris urbans, industrials i entorns d’infraestructures (propagació acústica en 
ambient exterior), i reproduir les condicions de propagació sonora mitjançant els algorismes de 
càlcul oficialment recomanats a tal efecte. 
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El tractament de dades posteriors, tant pel que fa a l’edició de cartografia, l’anàlisi de 
resultats i els càlculs estadístics i comparatius, s’han desenvolupat sobre la plataforma MapInfo, 
desenvolupada per PitneyBowes Software Inc. Aquesta eina permet dur a terme el tractament 
gràfic i de dades en un entorn georeferenciat, assimilable per a la majoria de les plataformes de 
gestió d’informació geogràfica (GIS). 

4.3.- Treball de Camp i Sonometries de la Zona d’Estudi. 

La realitat sonora de l’espai estudiat es contrastarà mitjançant la realització de 
sonometries in situ, amb les que en primer lloc es copsarà la precisió dels valors reflectits als 
diferents tipus de mapes de sorolls. La pròpia campanya de treball de camp permetrà conèixer 
amb detall les condicions de l’entorn i les característiques de l’escenari que han de permetre 
explicar les línies de treball que s’encetaran. 

Les sonometries es duran a terme seguint el protocol definit a l’efecte als Annexos 
tècnics de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i en cas 
de discrepància, es resoldran seguint allò que disposa la Norma ISO:1996 sobre mesura i 
avaluació de nivells sonors ambientals, o bé aquell procediment que cada cas particular 
aconselli. 

En funció de les característiques de l’entorn i/o del soroll a caracteritzar, les 
sonometries es podran realitzar mitjançant mostres de curta durada, o bé mitjançant registres de 
llarga durada i monitoritzacions. 

Alhora, el treball de camp permetrà recopilar un important volum de dades que 
permetran complementar les cartografies (ubicació d’elements rellevants, edificacions noves, 
apantallaments recents, etc) o bé per explicar alguns resultats (aforaments parcials, distribució 
d’usos, etc). 

Per a la realització de les sonometries i les monitoritzacions, s’han utilitzat els 
següents equips: 

- Sonòmetre integrador/analitzador Bruel&Kjaer, Mod. 2250, nº de sèrie 2765002. 
- Sonòmetre integrador/analitzador CESVA, Mod. SC-310, nº de sèrie T224286. 
- Sonòmetre integrador/analitzador CESVA, Mod. SC-310, nº de sèrie T224583. 
- Calibrador de nivell sonor CESVA, Mod. CB-5, nº de sèrie  035126. 
- Calibrador de nivell sonor CESVA, Mod. CB-5, nº de sèrie  041298. 
- kit/micròfon d’ intempèrie CESVA, Mod. TK-1000, núm. de sèrie T224851. 
- kit/micròfon d’ intempèrie CESVA, Mod. TK-1000, núm. de sèrie T227636. 
- Estacions de monitorització sonora contínua en ambient exterior (IP65). 

L’instrumental es manté al corrent de les seves obligacions de verificació periòdica i 
Metrologia Legal, segons l’estipulat a l’Ordre Ministerial ITC/2845/2007, del Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme, pel qual es regula el control metrològic de l’estat dels 
instruments destinats a la mesura de so audible i dels calibradors acústics.  
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4.4.- Avaluació detallada. 

4.4.1.- Avaluació en termes d’edificis exposats. 

Els resultats de la modelització es contrastaran amb les observacions de camp, per 
garantir que els resultats de la modelització són representatius de l’escenari assajat. Alhora, es 
compararan els resultats obtinguts, un cop validats, amb els resultats copsats al PSAMB, per tal 
de confirmar o desestimar, si s’escau, l’existència i abast del conflicte acústic. 

Per tal de determinar l’abast d’una eventual zona de conflicte, els nivells sonors 
calculats es contrasten amb els valors permesos segons els Mapes de Capacitat Acústica, en 
aquells municipis en què aquest Mapa ha estat aprovat i sigui vigent. En casos en els quals no hi 
hagi Mapa de Capacitat Acústica o bé no estigui actualitzat, i atès que els conflictes s’estudien 
sobre usos receptors essencialment residencials, es tindrà en compte que els valors objectiu 
d’una zona de sensibilitat acústica A4 (predomini del sòl d’ús residencial) o d’una zona B1 
(coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents) 
són de 65 dBA en període diürn i vespre, i de 55 dBA en període nocturn, per a zones 
urbanitzades existents. 

Per a il·lustrar l’abast d’una determinada zona de superacions, s’empra la mateixa 
codificació que la utilitzada al PSAMB per a representacions sobre ortofotomapes o plataforma 
Google Earth: esferes de color vermell indiquen edificis on s’enregistren superacions de més de 
10dBA dels nivells d’immissió nocturna respecte els valors permesos per a usos residencials, i 
les esferes taronges identifiquen superacions d’entre 5 i 10 dBA. 

Convé tenir present que les esferes mostrades al PSAMB s’obtenien d’avaluar 
l’afectació d’un determinat edifici a partir dels plànols d’isòfones publicats per a cada 
infraestructura i que, per norma general, corresponen a càlculs de propagació expressats en 
malles de nivells sonors a 4 metres sobre el nivell del sòl. 

En el cas de la modelització detallada que s’ha dut a terme per a aquest treball, en 
canvi, l’avaluació determina la condició pitjor de cada agrupament de façanes (amb una 
resolució de parcel·la o illa d’edificis). Això, a efectes pràctics, vol dir que l’avaluador de 
façanes determina el major nivell d’immissió dels calculats a qualsevol dels trams de façana, i a 
qualsevol de les alçades/pisos.  

Recuperant d’aquest càlcul els nivells corresponents a una alçada de 4 metres, s’obté 
un indicador visual còmode i representatiu, resultat de simplificar l’enorme volum de dades que 
es genera amb el procediment d’avaluació acústica d’edificis, i fàcilment comparable amb les 
dades extretes de la primera fase del PSAMB. 

Les següents imatges il·lustren aquest procés d’extracció de dades a partir de 
l’avaluació d’edificis. 

La primera imatge correspon al resultat gràfic d’executar el procediment de càlcul 
d’immissions a façana d’un determinat bloc d’edificis, en aquest cas d’una alçada equivalent a 9 
pisos (PB+8). S’observa que el procediment de càlcul determina el nivell d’immissió a 
cadascuna de les plantes, i en trams equiespaiats per tal d’obtenir una matriu d’indicadors que 
sigui representativa:  
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Imatge 6: Resultat de l’avaluació d’edificis (immissions a façanes) en uns blocs de PB+8 plantes. 

L’indicador d’avaluació d’edifici “resumeix” els resultats dels indicadors de façana, i 
retorna tres paràmetres: 

- Les plantes de l’edifici en les quals es detecta superació respecte el llindar 
d’immissió per a usos residencials (a l’exemple, s’observen superacions des de la 
planta 1 fins a la 8). 

- El nivell d’immissió màxim enregistrat a qualsevol dels trams de façana i a 
qualsevol planta, en període diürn i nocturn. A l’exemple, l’avaluador indica que 
els nivells màxims són de 69 i 63dBA per als períodes diürn i nocturn, 
respectivament. 

        
Imatges 7 i 8: Indicadors d’avaluadors d’edifici a partir de les immissions en façana, període dia i nit. 

Finalment, per obtenir una representació que resulti fàcilment comparable amb els 
resultats dels treballs realitzats pels diferents ens titulars de les infraestructures, i recopilats al 
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PSAMB, de cadascun d’aquests avaluadors d’edifici s’extreuen les dades corresponents a una 
alçada de 4 metres, i es mostren sobre una base de Google Earth amb la mateixa codificació de 
colors que el PSAMB, en funció de la superació identificada. 

4.4.2.- Avaluació en termes de població exposada. 

Com a factor determinant en el procés d’avaluació de l’abast d’una determinada zona 
de conflicte acústic, i com a criteri objectiu que permet valorar l’efectivitat d’eventuals mesures 
correctores, el treball inclou també un anàlisi en termes de població exposada. 

En aquest sentit, el creuament de les àrees d’afectació (plànols d’isòfones) amb les 
bases de dades que combinen edificació, usos del sòl i cens/demografia permet obtenir de cada 
escenari estudiat, una correlació amb el nombre d’habitants afectats pels diferents ventalls de 
nivells sonors, valorar el volum de ciutadans que es veurien beneficiats per les diferents 
alternatives de millora, etc. 

En concret, l’estudi aprofundeix en l’anàlisi demogràfic d’exposicions al soroll des de 
quatre perspectives: 

- Quantificant, en números absoluts (nº d’habitants), la població exposada als 
diferents nivells sonors generats per les infraestructures i xarxes de mobilitat 
objecte d’anàlisi, tant en les circumstàncies actuals (models actualitzats), com 
sota les diferents propostes de línies d’actuació que s’analitzen per a millorar les 
zones de conflicte. 

- Analitzant, en termes relatius (% d’habitants respecte el cens total del municipi), 
la part proporcional de la població inclosa en l’àmbit d’estudi, sota els diferents 
escenaris avaluats: estat actual, i eventuals línies d’actuació. 

- Quantificant el volum de població, en nº d’habitants, que veuen incrementat el seu 
confort acústic com a conseqüència de les diferents propostes de millora 
avaluades.  

- Avaluant l’escenari de superacions, en termes absoluts (nº d’habitants), 
identificant el número d’habitants exposats a un nivell sonor nocturn (Ln) superior 
als 55dBA, en tant que aquest llindar és el nivell objectiu de qualitat acústica per 
usos residencials en horari nocturn, segons figura a l’Annex A de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de Protecció contra la Contaminació Acústica.    

L’anàlisi en termes de població exposada permetrà disposar també d’un barem 
objectiu que assigna a cada proposta de millora un paràmetre comparable. 

Cal tenir present, a l’hora de valorar les dades d’efectivitat i població exposada, que 
l’estudi inclou únicament les grans infraestructures i els principals eixos viaris que pertanyen (o 
afecten) cadascun dels àmbits analitzats. En canvi, l’anàlisi estadístic i demogràfic 
necessàriament inclou com a paràmetre la totalitat del cens dels termes municipals afectats. En 
conseqüència, cal ser curosos a l’hora de valorar les eventuals conclusions que es puguin 
extreure de l’anàlisi de dades: 

- Una mesura correctora implementada en els municipis A i B, i que aparentment 
suposen una millora per a un “X”% de la població, no serà comparable a no ser 
que es ponderi aquest percentatge respecte al nº total d’habitants del terme. En 
conclusió, per a la valoració comparativa d’unes determinades actuacions, és molt 
més recomanable comparar el volum total de ciutadans, si la comparació es 
realitza entre actuacions proposades a termes municipals diferents.  
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- En canvi, per a la comparació d’efectivitats de mesures correctores proposades en 
l’àmbit d’un mateix terme municipal, la comparació de població en termes de 
percentatges probablement ofereixi una perspectiva més àgil. 

- D’altra banda, el fet d’incloure un numero limitat de fonts sonores en els estudis, 
implica que les conclusions que se’n extreguin seran vàlides només pels nivells 
sonors associats a aquelles infraestructures. A efectes pràctics, si les taules 
d’avaluació d’un determinat escenari mostren els diferents grups de població 
afectats pels diferents nivells sonors, referits a la totalitat de la població, cal tenir 
present que les estadístiques es refereixen únicament a nivells sonors atribuïbles a 
les infraestructures incloses a l’estudi. En cap cas, aquestes taules-resum poden 
considerar-se extrapolables a la totalitat de la població, en tant que molt 
probablement existeixen altres escenaris sonors i ciutadans exposats a nivells 
sonors, d’altres fonts de soroll (altres infraestructures, trànsit local, etc) que no 
formen part de l’escenari estudiat a cada cas.  

4.5.- Mesures i accions preventives/correctores. 

S’enumeraran en aquest capítol un recull de les principals línies de treball que podrien 
estudiar-se amb la finalitat de minvar l’impacte acústic de les activitats i/o infraestructures que 
contribueixen de forma determinant a la superació dels llindars acústics.  

Tradicionalment, per reduir el nivell de so emès per una font de soroll en un receptor 
concret, es pot actuar: 

- Sobre la font. En termes estrictament acústics, és el mètode més efectiu, ja que 
evita la propagació i dispersió de les ones sonores tan bon punt son emeses per la 
font de soroll. L’àrea beneficiada és la pràctica totalitat de l’entorn del focus 
sonor. A la pràctica, això es tradueix en encapsulaments/tancaments (molt habitual 
en el tractament de focus industrials i màquines), millores en característiques 
pròpies del sistema emissor (com pot ser l’asfalt sonoreductor en xarxes viàries), 
etc.  

- Sobre el camí de propagació, les tècniques solen orientar-se a dificultar la 
propagació de les ones sonores, mitjançant obstacles que obliguin a les ones 
sonores a superar elements d’apantallament, difraccions, etc. L’exemple clàssic és 
la pantalla acústica que evita en part la propagació del so emès pel trànsit viari. 
L’àrea beneficiada en aquest cas és limitada a les zones per a les quals s’ha 
dissenyat la millora. Receptors situats fora d’aquesta àrea de millora no percebran 
cap canvi, o poden fins i tot veure’s perjudicats.   

- Sobre el propi receptor. En casos en què l’actuació sobre la font o el camí de 
propagació és inviable (cost, dimensions, etc), s’estudia la possibilitat d’actuar 
sobre l’ítem receptor per tal de protegir-lo, en la mida del possible, de les 
immissions exteriors. En el cas d’edificis i habitatges, per exemple, aquesta línia 
inclou la millora dels elements de façana (façana, finestres, etc), tractaments de 
coberta i altres línies d’actuació, destinades a millorar la qualitat acústica a 
l’interior dels edificis. 

Altres solucions no estrictament acústiques passarien per optar per una reordenació 
racional del territori impedint usos conflictius adjacents, reorganització de la mobilitat, control 
de la velocitat de vehicles mitjançant controls semafòrics, gestió adequada de les activitats, etc. 
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Pel que fa a minvar l’afectació acústica de grans eixos viaris, les actuacions poden 
incloure qualsevol de les tres línies de treball, per bé que predominen les intervencions en forma 
de pantalles acústiques. 

L’estratègia que s’ha demostrat més efectiva per conflictes de trànsit viari interior als 
entramats urbans és la implementació de sistemes de regulació i gestió del trànsit que, sense 
minvar la mobilitat i les necessitats de transports i desplaçaments, permeti donar-hi resposta 
aconseguint una progressiva disminució dels nivells sonors als usos més sensibles. 

Els programes de regulació i gestió del trànsit urbà contemplen des de reduccions de 
velocitat i pacificacions o peatonalitzacions de vials que no necessiten donar cabuda a un 
aforament elevat de vehicles, a regulacions horàries en el cas de centres urbans per permetre 
l’aprovisionament de mercaderies durant una franja horària determinada, etc. Altres mesures 
consisteixen en regulacions de vialitat forçant la utilització de vials alternatius de forma activa 
(restriccions) com passiva (deixant a lliure elecció dels conductors, per tal de que per tendència 
natural s’acabi utilitzant rutes amb menor recorregut o més ràpides, però dissenyades per tal de 
proporcionar menor impacte a la població). 

En vies d’elevada densitat també s’està demostrant una certa efectivitat en quant a l’ús 
de paviments sonoreductors i fonoabsorbents, encara que cal considerar el sobrecost 
d’implantació, les necessitats de manteniment, etc. 

En aquells casos en els que les estratègies de minoració dels nivells de contaminació 
acústica no assoleixen els objectius marcats, o bé hi resulten inviables, cal pensar en la protecció 
dels usos sensibles per tal de garantir, si no es pot en l’exterior, un confort mínim al seu interior. 
Aquestes mesures correctores consisteixen en incrementar el grau d’aïllament en façana dels 
receptors (habitatges, centres educatius, centres sanitaris i hospitalaris, etc.) vers el soroll 
exterior. En el cas d’edificacions existents, això implica normalment la millora o reforç dels 
tancaments exteriors (finestres i carpinteries), i en el cas dels edificis en fase de projectes, 
vetllar per tal que els nivells d’aïllament previstos siguin els més adients a garantir una correcta 
protecció vers els nivells sonors exteriors. 

En definitiva, es contemplaran de forma diferenciada les mesures correctores que 
impliquin actuacions sobre el/els emissor/s (pantalles acústiques, talussos, paviments 
sonoreductors, etc), de les accions que impliquen intervencions sobre els usos receptors 
(actuacions sobre aïllaments en façana, recomanacions en distribució d’usos, etc), i les accions 
que requereixen una visió de conjunt de l’escenari i actuant sobre un ventall més ampli 
d’elements (mesures organitzatives, urbanístiques, etc.) 

Les diferents actuacions correctores seran objecte d’un estudi detallat, que inclourà, 
entre altres aspectes: 

- Una descripció, amb un grau de detall d’estudi informatiu, de les característiques 
tècniques o constructives, si s’escau, de les mesures proposades. 

- Una estimació, mitjançant assaig sobre el model o bé mitjançant previsions 
degudament justificades, dels efectes favorables que tindran sobre l’escenari 
acústic estudiat. Aquestes estimacions es descriuran tant en termes acústics 
(atenuacions, reduccions de dBA’s d’immissió) com en termes d’afectació 
(disminució del número d’usos afectats, població beneficiària de les millores, etc). 

- Una estimació del cost econòmic associat a cada mesura, juntament amb un ratio 
d’avaluació cost/benefici en termes de nivells sonors i població afectada. 

Cal recordar que els avaluadors d’edificis “clàssics” indiquen el nivell de soroll 
màxim identificat a qualsevol punt de la façana de l’edifici. En conseqüència, si un 
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apantallament protegeix efectivament les plantes inferiors d’un bloc de pisos, mentre que les 
plantes superiors queden fora de l’abast de l’apantallament, un avaluador d’edificis pràcticament 
no reflectirà cap mena de millora, per bé que aquesta millora efectivament hi sigui. 

Per evitar aquesta aparent “distorsió”, l’avaluació d’efectivitats de les eventuals 
mesures correctores s’ha dut a terme mitjançant l’avaluació d’edificis limitada a processar els 
nivells d’immissió a 4 metres d’alçada (equivalent a un primer pis). 

Per tal de disposar d’un esbós de criteri quantificable que permeti fer comparacions 
entre les diferents propostes de mesures correctores, es realitza una anàlisi estadística preliminar 
que, contemplant la totalitat dels edificis inclosos en l’àmbit d’estudi, en comptabilitza el grau 
de “benefici acústic” calculant el percentatge d’edificis que experimenten una millora lleu (entre 
0 i 2 dBA), mitjana (entre 2 i 5dBA) o clara (més de 5dBA de millora). 

A grans trets, els edificis inclosos a l’estudi són, aproximadament, els edificis inclosos 
en l’àrea d’aparent afectació extreta de les conclusions del PSAMB. Així, una mesura que 
ofereixi una efectivitat sobre el 15% dels edificis significa que s’han identificat millores en els 
nivells d’immissió en un 15% dels edificis inclosos en l’àrea d’estudi. Per tant, és un indicador 
molt orientatiu, en tant que una àrea d’estudi més àmplia o més estreta pot tenir una influència 
clara en la precisió d’aquest indicador estadístic.  

El capítol de mesures correctores es tancarà amb un resum de propostes analitzades, 
els avantatges i els inconvenients més destacats de cadascuna (cost, viabilitat, etc) amb les 
variables que poden ser essencials a l’hora de decidir quines accions es prioritzen respecte 
d’altres: 

- Solució més efectiva en termes estrictament acústics. 

- Solució més eficient en termes d’inversió vs edificacions beneficiades. 
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5.- DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA EN ESTUDI. 

Aquest document recull les tasques de recerca i anàlisi desenvolupades al voltant del 
cas nº6, que afecta al terme municipal de Molins de Rei (Barcelona). 

5.1.- Descripció física de l’entorn. 

L’àrea estudiada pertany al terme municipal de Molins de Rei. 

El municipi té una extensió de 15’9km2, i una població de pràcticament 25.000 
habitants (dades de IDESCAT, 2013). L’entramat urbà es distribueix al voltant del nucli antic 
de la població, identificant-se creixements urbanístics de diferent tipologia a pràcticament 
qualsevol dels perímetres del centre urbà, llevat de l’eix NW-SE definit pel curs del Riu 
Llobregat, on no s’ha eixamplat el casc urbà. 

El terme municipal limita, pel nord, amb El Papiol, pel NE i E, amb Sant Cugat del 
Vallès, pel SE, amb Sant Feliu de Llobregat, pel SW amb Sant Vicenç dels Horts, i per l’W amb 
el terme de Pallejà. 

Al NW i al SE del casc urbà han crescut polígons d’activitats industrials, destacant per 
la seva extensió el Polígon Industrial El Pla, que enllaça amb el sector industrial del terme 
municipal de Sant Feliu de Llobregat. 

L’eix definit pel curs del riu és el corredor pel qual transcorren les principals 
infraestructures de transport de la zona, especialment trànsit rodat. Pel centre de la vila, però, 
circula una línia de ferrocarril de Rodalies, sent Molins de Rei l’estació terminal de la Línia R1, 
així com estació d’aturada per la línia R4, amb continuïtat cap a Martorell i Vilafranca del 
Penedès. 

 
Imatge 9: Ortofoto de la zona en estudi. 
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La zona urbana es distribueix al llarg del marge esquerra del Riu Llobregat, ocupant 
els terrenys que s’estenen des de la riba del Riu Llobregat, fins als primers turons de la Serra de 
Collserola. La orografia, per tant, presenta una inclinació força constant. 

La part més baixa del terme, que es troba a la pròpia llera del riu, està ocupada per 
algunes explotacions agràries de petites dimensions, però per sobre d’això hi destaca el corredor 
d’infraestructures, tant viàries (autopistes i autovies) com ferroviàries (línia d’alta velocitat i 
enllaç de mercaderies). 

L’entramat urbà, especialment el nucli antic i les seves proximitats més immediates, és 
força dens i atapeït, fet que permet que l’enrenou de les grans infraestructures s’esvaeixi amb 
certa facilitat a mesura que hom s’endinsa al nucli urbà. Fora de l’entramat més atapeït, i també 
als habitatges situats a la part més elevada, el soroll constant dels grans eixos de trànsit rodat 
esdevé omnipresent. 

5.2.- Caracterització de fonts/focus de soroll. 

Els focus de soroll més destacats de l’àrea d’estudi es resumeixen a continuació. 

5.2.1.- Trànsit rodat. 

- Autovia A2, de titularitat estatal, amb un traçat paral·lel al Riu Llobregat, 
situat al marge dret, oposat al casc urbà de Molins (de fet, administrativament 
cau fora del terme municipal de Molins). Suporta una IMD de 126.000 
vehicles, amb un 7’6% de vehicles pesants (dades MFOM, 2012). 

- Autopista B-23, de titularitat estatal, paral·lela al Riu Llobregat i pràcticament 
adossada al casc urbà de Molins. Estrictament, la denominació B-23 fa 
referència a l’enllaç entre l’Avinguda Diagonal de Barcelona, amb l’autopista 
AP-7; el mateix tronc canvia de codificació precisament a l’alçada de Molins 
de Rei, un xic més endavant del punt on es creua amb la carretera N-340. La 
B-23 suporta una IMD de 116.800 vehicles, amb un 10’5% de pesats (dades 
MFOM, 2012). 

- Autopista AP-2, de titularitat estatal però en règim de concessió a l’empresa 
ACESA-ABERTIS. Es tracta de la continuació de la B-23 un cop ultrapassat 
el nus viari d’enllaç amb la N-340 i la C-1413a. La IMD és de 100.300 
vehicles, amb un 20’4% de pesants (dades MFOM, 2012). 

- Carretera N-340, de titularitat estatal. Es tracta de l’antic traçat de la xarxa de 
carreteres nacionals, que a dia d’avui en alguns dels municipis del Baix 
Llobregat han esdevingut, a efectes pràctics, vies de comunicació local o 
avingudes urbanes, això sí, amb una considerable densitat de trànsit (IMD de 
40.000 vehicles, amb un 8’2% de pesants, segons l’anuari 2012 del MFOM). 
En el cas de Molins, l’eix procedeix de Sant Feliu de Llobregat en format 
d’avinguda urbana, per connectar amb l’antic traçat en format interurbà a 
partir del pont que creua el riu Llobregat. La denominació canvia d’Avinguda 
Barcelona per Avinguda de València en la corba d’enllaç amb el traçat de la 
N-340. 

- Carretera C-1413a, de titularitat autonòmica (Generalitat de Catalunya). Amb 
un traçat paral·lel a la AP-2, enllaça la B-23 amb una via comarcal amb 
destinació El Papiol, Castellbisbal, etc. L’aforament de trànsit indica una IMD 
de 18.500 vehicles, amb un 8’7% de pesants. 
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Per tal de considerar l’afectació del trànsit rodat propi de l’entramat urbà, s’ha tingut 
accés a l’aranya de trànsit i l’estudi de mobilitat realitzat per la Diputació de Barcelona. Per tal 
de complementar la precisió de les modelitzacions a l’entorn de les zones de conflicte, s’han 
considerat rellevants les dades de trànsit dels següents vials interns de l’entramat urbà: 

- Av/de València (IMD de 17.000 vehicles, antiga N-340). 

- Av/de Barcelona (IMD de 9.000 a 12.000 vehicles depenent del tram, antiga 
N-340). 

- Passeig del Terraplè (on es declara una IMD de 11.000 vehicles). 

- c/Jacint Verdaguer (IMD de prop de 10.000 vehicles). 

- C/Sant Antoni Mª Claret (IMD de 6.800 vehicles). 

- c/Felip Canalias (IMD de 9.000 vehicles), que enllaça amb c/Verge del Pilar 
(IMD de 10.000 vehicles). 

- c/Anselm Clavé (IMD de 5.600 vehicles), amb continuïtat amb la carretera de 
Caldes (IMD 4.200 vehicles). 

5.2.2.- Trànsit Ferroviari. 

- Ferrocarril convencional: Línia de rodalies R1 i R4, operada per RENFE. 
Aquesta línia connecta els diferents nuclis del Baix Llobregat mitjançant un 
servei regular de transport de viatgers (no s’hi efectuen circulacions de 
mercaderies). S’hi comptabilitzen prop de 200 circulacions al dia, totes elles 
amb aturada a l’estació de Molins de Rei. Per tant, la circulació s’efectua a 
velocitats relativament baixes. És el traçat ferroviari amb major afectació al 
teixit urbà de Molins, sense cap mena de dubte. 

- Tant el ferrocarril d’Alta Velocitat (línia Barcelona-Lleida-Saragossa-Madrid) 
com l’enllaç ferroviari de mercaderies es situen a l’altra banda del Riu 
Llobregat, motiu pel qual la seva afectació esdevé pràcticament nul·la. 

5.3.- Realitat sonora de la zona en estudi. 

Des del punt de vista del soroll ambiental i densitat de circulació, Molins de Rei es 
situa a les proximitats d’un dels corredors d’infraestructures viàries més importants de 
Catalunya. 

Així, el casc urbà limita directament amb les plataformes de la C-1413a i, 
especialment, amb el tronc de l’autopista B-23 i AP-2, amb unes densitats diàries amitjanades 
de més de 100.000 vehicles, i una velocitat mitjana propera als 100km/h. 

Aquest tronc de trànsit viari és, amb tota seguretat, l’aspecte més destacat, com a font 
de soroll de tot el terme municipal, ja que el soroll produït pel trànsit resulta perceptible a la 
pràctica totalitat del terme. De fet, si bé l’entramat de carrers del casc antic, malgrat la 
proximitat, ajuda a esmorteir el soroll de l’autopista, les zones residencials més allunyades (el 
barri de l’Àngel) pateixen uns nivells sonors que, encara que no molt elevats, son gairebé 
permanents i permeten identificar-ne fàcilment l’origen a l’autopista. 

L’autovia A-2 i la plataforma ferroviària d’alta velocitat i mercaderies que es troben a 
la ribera contrària del riu, malgrat tractar-se d’infraestructures de rellevància, no afecten de 
forma notòria a la zona urbana de Molins, per l’efecte de l’emmascarament que genera la B-23 i 
l’AP-2. 
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En quant a les activitats industrials properes al nucli urbà de Molins, destaquen els 
polígons Riera del Molí (al NW del casc urbà) i El Pla, situat al SE. No s’hi ubiquen activitats 
d’indústria pesada, encara que es localitza una activitat extractiva (àrids) al polígon Riera del 
Molí. 

D’altra banda, es tracta d’una vila de 25.000 habitants, que dona lloc a una certa 
mobilitat interior, que es distribueix pels vials més importants que voregen el casc antic. Hi 
destaca la corona formada pel Passeig del Terraplè, el c/Jacint Verdaguer, l’Avinguda Onze de 
Setembre i el c/Antoni Maria Claret, especialment.  

Cal destacar la incidència, però, de vehicles de pas  procedents de polígons i municipis 
de l’entorn, i que forçosament han d’apropar-se a Molins per a connectar amb l’antiga N-340, 
agafar la C-1413a, o bé incorporar-se a la B-23/AP-2. 

5.4.- El PSAMB i el Sistema d’Integració cartogràfica de l’AMB.  

En el transcurs dels treballs d’integració de les cartografies acústiques existents amb 
afectació sobre el terme municipal de Molins de Rei, en el marc dels treballs de confecció del 
PSAMB, es van incorporar els plecs de cartografia acústica següents: 

- Mapa Estratègic de Soroll de l’Autopista B-23 (MFOM). 

- Mapa Estratègic de Soroll de l’Autopista AP-2 (MFOM-ACESA). 

- Mapa Estratègic de Soroll de l’Autovia A-2 (MFOM). 

- Mapa Estratègic de Soroll de la carretera C-1413a (DPTOP_GENCAT). 

- Mapa Estratègic de Soroll de la xarxa ferroviària de rodalies (MFOM-ADIF). 

El municipi de Molins de Rei no disposava, però, de cartografia acústica (mapes de 
sorolls) ni de Mapa de Capacitat Acústica aprovat en data del treball. 

La integració de les diferents versions de cartografia ha posat de relleu una àrea 
d’afectació paral·lela al traçat de l’eix B-23/AP-2, fet que en sí no és estrany. No obstant, 
l’abast de les àrees d’afectació mostra una extensió que dóna lloc a dubtes sobre la seva 
precisió, en tant que les afectacions s’endinsen de forma important al casc urbà de Molins de 
Rei. D’altra banda, a les zones on conflueixen diferents infraestructures (en aquest cas, la cruïlla 
entre la N-340, l’eix B-23/AP-2 i la derivació/incorporació de la C-1413a) donen lloc a un 
escenari d’importants superacions, en tant que la integració de les cartografies existents inclou 
la superposició dels diferents mapes acústics. 

La següent imatge s’extreu del sistema integrat de cartografia acústica de l’AMB, en 
el qual, sobre una base cartogràfica, es mostren tant les àrees d’afectació de les diferents 
infraestructures (àrees i isòfones), com indicadors gràfics de superacions dels nivells sonors 
declarats, respecte a l’ús predominant del territori: 
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Imatge 10: Imatge del sistema integrat de cartografia acústica, PSAMB 2013. 

De forma general, a la imatge es presenten els indicadors de superació en forma 
d’esferes: 

- Esferes taronges indiquen receptors afectats amb superacions d’entre 5 i 10 
dBA per sobre dels valors llindars indicats a l’ús predominant del sòl. 

- Esferes vermelles indiquen receptors afectats amb superació per sobre de 10 
dBA. 

Com es desprèn de l’observació de la imatge, hi ha una concentració important 
d’indicadors de superació a les zones afectades per l’empremta sonora de la B23/AP2, que a 
més s’intensifica en el tram on conflueix la carretera N-340.  

Una de les finalitats d’aquest estudi específic és la realització de l’anàlisi acústic de la 
totalitat de les infraestructures, que permeti determinar si aquests indicadors de superació 
realment es corresponen amb la situació real, i en cas de que així sigui, quines infraestructures 
hi contribueixen de forma més destacada, i quines actuacions correctores podrien donar lloc a 
millores significatives.  
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6.- ANÀLISI/ESTUDI EN DETALL DE L’ÀREA EN ESTUDI.  

6.1.- Treball de camp. 

Per a disposar de dades actualitzades i un bon coneixement de l’àrea d’estudi, s’ha dut 
a terme un seguit de visites a la zona, per tal de copsar In Situ els aspectes més destacats i 
rellevants de l’àmbit del treball: detalls no reflectits a la cartografia, percepció sonora, etc.  

Complementàriament, s’han realitzat sonometries de curta i de llarga durada en 
ubicacions especialment representatives, que serviran per a ampliar informació i contrastar els 
nivells sonors enregistrats In Situ amb els resultats extrets de les modelitzacions. 

Les mesures de llarga durada consisteixen en l’enregistrament dels nivells sonors per 
un període de 24 hores, tasca que permet, a més de conèixer els nivells sonors en sí i 
l’amitjanament de múltiples mostres, constatar l’evolució dels nivells sonors al llarg de les 24 
hores; aquest aspecte ajuda a interpretar el funcionament de l’entorn, els hàbits locals i els 
nivells sonors característics per a cadascuna de les franges horàries. 

Les mesures de curta durada enregistren el nivell de soroll en un punt determinat 
durant un temps d’integració predefinit a criteri tècnic (10 minuts en el cas d’aquest projecte), 
caracteritzant un determinat emissor/s en un moment puntual.  

En el cas concret de Molins de Rei, s’han dut a terme 3 mesures de llarga durada 
instal·lant sonòmetres automàtics a tres ubicacions; la finalitat és la de caracteritzar In Situ 
l’afectació de 4 infraestructures rellevants abans comentades: 

 Punt LLD1: CEIP Pont de la Cadena: c/Felip Canalies, nº15. Trànsit B-23. 

 Punt LLD2: Llar d’Infants El Molí: Avinguda de Caldes, nº20. Trànsit AP-2 i C-
1413a. 

 Punt LLD3: Punt Jove: Av. València, nº21, 1er pis. Trànsit intern a l’antiga N-340 
(Av València – Av. Barcelona)  

Els registres de curta durada s’han centrat en caracteritzar l’impacte acústic de la 
circulació de trens de rodalies, tant en termes de nivells equivalents (amitjanaments) com en 
termes de nivell màxim, tal i com es regula mitjançant la normativa autonòmica i principalment 
a complementar els punts de llarga durada en quant a caracterització de les diferents 
infraestructures i vies locals. 

 Punt CD1: Avinguda de la Mancomunitat – C/Pep Ventura. Trànsit intern i 
ferroviari RODALIES RENFE. 

 Punt CD2: Avinguda València, 21-23. Trànsit intern a l’antiga N-340 (Avinguda 
València) 

 Punt CD3: Avinguda València – Passeig del Terraplè. Trànsit intern a dues vies 
principals del municipi. 

 Punt CD4: Avinguda de Caldes, 20. Trànsit AP-2 i C-1413. 

 Punt CD5: C/Jacint Verdaguer, 104B. Trànsit via local. 

 Punt CD6: Avinguda de Caldes – Rambla de la Granja. Trànsit AP-2 i C-1413. 

 Punt CD7: Camí de terra continu al C/Jacint Verdaguer. Trànsit AP-2 i C-1413. 

 Punt CD8: Parc entre el CEIP Pont de la Cadena i B-23. Trànsit B-23. 
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A la següent imatge es mostra la ubicació dels punts de mesura de llarga durada. 

 
Imatge 11: Imatge dels punts de mesura de llarga durada 

A continuació es mostra la ubicació geogràfica dels punts de curta durada: 

 
Imatge 12: Imatge dels punts de mesura de curta durada 
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6.1.1.- Resultats obtinguts. 

A continuació es presenta en mode resum, els resultats de les mesures de curta i llarga 
durada tabulats.  

 

Punt  Data  Lden  Leqdia  Leqvespre  Leqnit  Observacions 

LLD1  22/07/2014  66 dBA  64’4 dBA  61’5 dBA  57’5 dBA  Soroll de B‐23 a façana 

LLD2  22/07/2014  61,4 dBA  58’5 dBA  57,8 dBA  53,9 dBA  Soroll d’AP‐2 a façana 

LLD3  23/07/2014  66 dBA  67’3 dBA  61’8 dBA  40 dBA 
Valors en vermell no representatius del soroll de  

N‐340 a façana. 

Taula  1. Resultats de les mesures de llarga durada 

Als annexos del present informe s’adjunten les fitxes de llarga durada amb les dades 
complertes. 

Cal comentar, que a la mesura del Punt 3 s’ha detectat l’encesa d’una màquina o 
compressor que ha falsejat les dades de mesura en període diürn i de vespre, impedint obtenir 
els nivells sonors representatius de la infraestructura en estudi  (Av València i/o Av Barcelona, 
corresponent a l’antic traçat de la carretera N-340). No obstant, els nivells nocturns segueixen 
sent vàlids. 

A continuació es presenten els resultats de les mesures de curta durada (10 minuts). 

Punt 
Data&hora 
mesura 

LAeq  L10  L90 
Nº de 
Cotxes 

Nº de 
Motos 

Nº de 
Pesants 

Observacions 

CD1 
22/07/2014 

12:00 

65 dBA  66’2 dBA  45,8 dBA  43  3  2 
Soroll de línia de RENFE 

RODALIES a façana. 4 trens 
durant la mesura. 

79,5 dBA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
LAfmàx=85,2 dBA. 

(amitjanament de passos 
de tren) 

CD2 
01/09/2014 

17:00 
66,2 dBA  70,1 dBA  54,6 dBa  86  6  6 

Soroll d’Av. València a 
façana (antiga N‐340). 

CD3 
01/09/2014 

17:20 
67,7 dBA  70,4 dBA  61 dBA 

77  8  0 
Soroll de trànsit intern. 

Comptatge de vehicles del 
Passatge Terraplè. 

130  14  8 
Soroll de trànsit intern. 
Comptatge de vehicles 
d’Avinguda València. 

CD4 
01/09/2014 

17:45 
62,2 dBA  65,4 dBA  57,2 dBA 

30  2  0 

Soroll de trànsit AP‐2 i C‐
1413a a façana. 

Comptatge de vehicles a 
l’Avinguda de Caldes. 

49  4  2 

Soroll de trànsit AP‐2 i C‐
1413a a façana. 

Comptatge de vehicles de 
la C‐1413a. 

CD5 
01/09/2014 

18:10 
68,5 dBA  71,8 dBA  54,8 dBA  279  15  0 

Soroll de trànsit intern a 
façana. 

CD6 
01/09/2014 

18:30 
61,7 dBA  63,4 dBA  59,4 dBA  75  3  8  Soroll d’AP‐2 i C‐1413a. 

CD7 
01/09/2014 

18:50 
60,6 dBA  61,8 dBA  59,1 dBA  0  0  0  Soroll d’AP‐2 i C‐1413a. 

CD8 
01/09/2014 

19:20 
62,2 dBA  63,9 dBA  60,1 dBA  0  0  0  Soroll de B‐23. 

Taula  2. Resultats de les mesures de curta durada 
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Als annexos del present informe s’adjunten les fitxes de curta durada amb les dades 
completes. 

6.2.- Modelització acústica. 

6.2.1.- Dades d’entrada. 

Les dades introduïdes al model es resumeixen a continuació: 

- Topografia i orografia: model digital del terreny (DTM) tridimensional (x, y i z) 
en malla de 2x2 metres. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, I.C.C.. 

- Volumetria, edificació i urbanització: aixecament tridimensional (x, y i z). Font: 
Barcelona Regional. 

- Vialitat i carrerer: traçat bidimensional (x i y) corregit i adaptat al DTM existent. 
Fonts: Barcelona Regional i Institut Cartogràfic de Catalunya. 

- Xarxa ferroviària: traçat tridimensional (x, y i z). Font: Institut Cartogràfic de 
Catalunya. 

- Aforaments i estadístiques: 

o Vialitat local/urbana: aranya de trànsit de Molins de Rei (2012). Diputació 
de Barcelona, Ajuntament de Molins de Rei, ALG SA. Font: Diputació de 
Barcelona/Ajuntament de Molins de Rei. 

o Vialitat interurbana: C-1413a. Dades d’Aforament de la Xarxa de 
Carreteres de la Diputació de Barcelona. Font: Diputació de Barcelona. 

o Xarxa viària d’alta capacitat: A-2, AP-2, N-340, B-23. Anuari de dades 
d’aforament 2012. Font: Ministerio de Fomento. 

o Xarxa ferroviària: dades d’aforament i programació de circulacions 2014. 
Font: Renfe Operadora/Rodalies Barcelona. 

A la taula següent s’especifiquen les dades d’aforament més representatives de les 
diferents infraestructures contemplades al model. Val a dir, però, que la caracterització de 
cadascuna de les fonts de soroll respon a un volum de dades molt més extens i detallat; a la taula 
següent es mostren les més representatives. 

 

Eix/Vial/Línia  Tipus  Categoria  IMD/Afor.  % pesats  Vnom 

A‐2  Autovia  Trànsit rodat  125.972  7’6%  120(100) km/h 

AP‐2  Autopista  Trànsit rodat  100.355  20’4%  100 km/h 

B‐23  Autopista  Trànsit rodat  118.480  10’5%  100 km/h 

N‐340 (Av Barcelona)  Travessera local  Trànsit rodat  11.300  10%/6’5%/3%  50 km/h 

N‐340 (Av València)  Travessera local  Trànsit rodat  17.000  10%/6’5%/3%  50 km/h 

C‐1413a  Interurbana  Trànsit rodat  18.539  8%  70 km/h 

Pg del Terraplè  Local/Urbana  Trànsit rodat  10.300  10%/6’5%/3%  50 km/h 
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Eix/Vial/Línia  Tipus  Categoria  IMD/Afor.  % pesats  Vnom 

c/Jacint Verdaguer  Local/Urbana  Trànsit rodat  9.300  10%/6’5%/3%  50 km/h 

c/Antoni Mª Claret  Local/Urbana  Trànsit rodat  6.300  10%/6’5%/3%  50 km/h 

c/Felip Canalias  Local/Urbana  Trànsit rodat  4.700  10%/6’5%/3%  50 km/h 

c/Anselm Clavé  Local/Urbana  Trànsit rodat  5.600  10%/6’5%/3%  50 km/h 

FFCC RENFE R1  Rodalies  Ferroviari local  128  ‐‐  50<0>50 km/h 

FFCC RENFE R4  Rodalies  Ferroviari local  42  ‐‐  50<0>50 km/h 

Taula  3. Dades d’aforament. 

6.2.2.- Validació del model. 

En general, convé tenir present que els valors d’aforament introduïts al model, i, per 
tant, els resultats acústics que se’n deriven, són valors que tenen una representativitat anual, 
mentre que les mesures realitzades poden ser de llarga durada (24h) o bé de curta durada (10 
minuts) en un dia o moment concret. Aquest fet fa que pugui existir una desviació entre els 
valors obtinguts al model i els mesurats. No obstant, les desviacions que es puguin detectar, han 
de ser analitzades i contrastades, per tal de poder diferenciar entre resultats incorrectes de la 
modelització, o bé dispersions degudes a diferències entre les hipòtesis anuals calculades, i les 
circumstàncies reals durant les sonometries.  

D’altra banda, és important assenyalar que, generalment, els valors obtinguts al model 
tendeixen a ser lleugerament més elevats que els mesurats o reals, perquè les tècniques de 
modelització obliguen a contemplar les velocitats nominals de cada tram de vial (sent les 
velocitats sensiblement inferiors en el cas de vies de gran capacitat amb episodis recurrents de 
saturació), i d’altra banda les condicions meteorològiques considerades com a base de càlcul 
contemplen sempre una confluència, amb major o menor mesura, de condicions favorables a la 
propagació sonora. En cap cas, però, els mètodes de càlcul inclouen, de forma generalitzada, 
condicions meteorològiques que minvin la propagació del so en ambient exterior. 

A la taula següent s’adjunten les comparatives dels valors obtinguts en el model vers 
les mesures In Situ, tant de llarga com de curta durada. Els valors que s’han pres com a base per 
a la calibració del model es mostren ombrejats. 

 

Punt  Mètode  Ldia (dBA)  Lvespre (dBA)  Lnit (dBA)  Lden (dBA)  Observacions 

LLD1 

Model  58,9 dBA  58 dBA  53,8 dBA  61,5 dBA 

Soroll de B‐23 a façana 

Mesures  64,4 dBA  61,5 dBA  57,5 dBA  66 dBA 

LLD2 

Model  65,9 dBA  64,9 dBA  60,4 dBA  67,9 dBA 

Soroll d’AP‐2 a façana 

Mesures  58’5 dBA  57,8 dBA  53,9 dBA  61,4 dBA 

LLD3 

Model  68,7 dBA  65,9 dBA  58,8 dBA  68,9 dBA 
Soroll Av. València a façana 

(antiga N‐340). 
Mesures  ‐  ‐  40 dBA  ‐ 
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Punt  Mètode  Ldia (dBA)  Lvespre (dBA)  Lnit (dBA)  Lden (dBA)  Observacions 

CD1 

Model  49,9 dBA  47,3 dBA  41,8 dBA  50,8 dBA 
Soroll trànsit local i línia de 

RENFE 
Mesures  65 dBA  ‐  ‐  ‐ 

CD2 

Model  68,8 dBA  66,1 dBA  59 dBA  69,1 dBA 
Soroll Av. València a façana 

(antiga N‐340). 
Mesures  66,2 dBA  ‐  ‐  ‐ 

CD3 

Model  69,5 dBA  66,9 dBA  59,9 dBA  69,9 dBA  Soroll encreuament Av. 
València amb Passeig del 
Terraplè (trànsit local) Mesures  67,7 dBA  ‐  ‐  ‐ 

CD4 

Model  65,7 dBA  64,6 dBA  60 dBA  68 dBA 
Soroll d’AP‐2 i C‐1413 a 

façana 
Mesures  62,2 dBA  ‐  ‐  ‐ 

CD5 

Model  70 dBA  67,4 dBA  60,3 dBA  70,4 dBA  Soroll del C/Jacint 
Verdaguer (trànsit local) a 

façana Mesures  68,5 dBA  ‐  ‐  ‐ 

CD6 

Model  64,7 dBA  63,7 dBA  59,1 dBA  67 dBA 

Soroll de l’AP‐2 i C‐1413 

Mesures  61,7 dBA  ‐  ‐  ‐ 

CD7 

Model  63,4 dBA  62,6 dBA  58,5 dBA  66,1 dBA 
Soroll de l’AP‐2, C‐1413 i A‐

2 
Mesures  60,6 dBA  ‐  ‐  ‐ 

CD8 

Model  63,6 dBA  62,9 dBA  58,8 dBA  66,4 dBA 

Soroll de B‐23 

Mesures  62,2 dBA  ‐  ‐  ‐ 

Taula  4. Valors del model en els punts de mesura del treball de camp. 

Les diferències constatades en les mesures de llarga durada i la mesura destinada a 
enregistrar l’impacte del trànsit ferroviari es poden argumentar per diferents motius: 

- En el cas de la mesura de llarga durada nº1 (LLD1) s’observa una desviació 
important en els registres diürns, de fins a 5’5dBA. En el cas de dels valors de 
vespre i nocturns, les desviacions es redueixen a valors més acceptables, de 
3’5dBA i 3’7dBA respectivament. La celebració d’activitats exteriors del casal 
d’estiu, segons va confirmar la direcció del centre, al pati de l’escola on es situà el 
sonòmetre, sense dubte ofereixen una explicació plausible del per què les mesures 
ofereixen un valor inusualment més elevat que els resultats de la modelització. 

- En el cas de la mesura de llarga durada nº2 (LLD2), els resultats de model, 
malgrat que una certa sobreestimació és correcta, no son coherents amb els 
resultats de les mesures de camp. Per a contrastar-ho, es varen realitzar noves 
sonometries, en aquest cas de curta durada, al mes de setembre, obtenint un 
registre molt menys desviat. Atès que les circumstàncies anotades durant les 
mesures de curta durada son coherents amb les dades d’entrada al model, i què els 
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resultats en aquest cas sí que mostren més coherència, es desestima la mesura de 
llarga durada com a base de calibració. 

- La mesura de llarga durada nº3 (LLD3) va quedar influenciada per funcionament 
de maquinària o un focus equivalent durant la major part del període diürn i 
vespertí. Per contra, el resultat nocturn difereix molt del nivells pronosticats pel 
model. La revisió dels motius apunta a la col·locació del punt de mesura i, molt 
especialment, a la diferència entre les estadístiques de trànsit mitjà anual (base de 
càlcul) i les estadístiques de trànsit reals durant el període de mesura. 

- Per últim, la mesura de curta durada nº1 (CD1) no és vàlida per a la calibració del 
model, ja que els càlculs modelitzats pretenen determinar l’afectació ferroviària, 
mentre que la mesura inevitablement enregistra també trànsit local i altres focus 
sonors de la zona. La dispersió és, per tant, lògica i esperable. 

A la resta de punts d’avaluació in situ hi ha una dispersió de l’ordre de 3dBA, sent 
habitualment el valor calculat superior al mesurat, fet que és coherent amb les variables de 
càlcul considerades al model de trànsit rodat. Val a dir que les mesures de curta durada es van 
realitzar prenent nota de tots aquells aspectes que poguessin influir als resultats, de manera que 
les condicions de contorn controlades servissin per descartar o validar el model. 

En conclusió, es considera que els resultats del model son vàlids per a servir com a 
base per a l’anàlisi d’eventuals mesures correctores i preventives. 

6.2.3.- Resultats obtinguts. 

En aquest capítol es duu a terme la presentació dels resultats obtinguts en l’actual fase 
del projecte, així com una comparativa de la zona en estudi en relació a les dades obtingudes del 
PSAMB, treball dut a terme el passat any 2013. 

Dita comparativa es centra en valorar els resultats dels models per isòfones i per les 
zones d’afectació detectades, tot corroborant o desestimant l’impacte acústic i identificant les 
fonts de soroll origen de l’afectació.  

6.2.3.1.- Mapes d’isòfones 

Els resultats de la modelització de l’àrea en estudi mostren l’afectació de les 
infraestructures viàries més importants al municipi de Molins de Rei. En concret, les 
infraestructures viàries com la AP-2, la B-23 i, en menor mesura, la C-1413A són els principals 
focus de soroll en quant a afectació al municipi. La línia de RENFE/Rodalies de Catalunya que 
travessa el municipi té una afectació mínima en termes de nivells equivalents de soroll (LAeq), 
tot i així, s’hauria de destacar que els nivells de soroll en termes de nivells màxims (LAf_màx) sí 
s’incrementen considerablement amb la circulació de trens, en les zones on les vies queda 
descobertes. 

A continuació es mostren les imatges dels mapes d’isòfones de la zona en estudi amb 
les dades actualitzades. 
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Imatge 13: Modelització acústica de la zona d’estudi a Molins de Rei en període diürn. 

 
Imatge 14: Modelització acústica de la zona d’estudi a Molins de Rei en període nocturn. 

Com es pot observar al mapa d’isòfones en el període diürn, hi ha una franja 
d’habitatges, els més propers a les infraestructures viàries AP-2, B-23 i C-1413, afectats per uns 
nivells de soroll entre 65 i 70 dBA i alguns inclús per nivells de 70 dBA a 75 dBA tot i que són 
pocs. Algunes de les vies locals també dibuixen aquests nivells a les façanes més afectades. Una 
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A‐2 

N‐340 
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segona franja amb habitatges que queden afectats amb nivells de soroll de l’ordre de 60 a 65 
dBA també adjudicables a les infraestructures viàries, mentre que una tercera franja de valors 
oscil·len amb valors de 55 a 60 dBA, fàcilment emmascarats pels nivells de soroll dels propis 
carrers o vies locals.  

El mapa d’isòfones en període nocturn es comporta d’una manera similar al del 
període diürn, amb una diferència amitjanada de 5 dBA en els nivells de soroll. És a dir, la 
primera línia d’habitatges afectats es troba entre 60 i 65 dBA, una segona línia entre 55 i 60 
dBA i la tercera entre 50 i 55 dBA. Val a dir però, que en període nocturn les vies locals tenen 
un trànsit molt inferior i per tant, això queda reflectit a la petjada sonora de la imatge.  

6.2.3.2.- Comparativa de nivells entre el PSAMB i els valors actualitzats. 

A continuació es durà a terme una comparativa entre els resultats obtinguts de primer 
treball d’integració de cartografies acústiques, respecte a les dades actualitzades, en base a les 
prediccions dels mapes d’isòfones obtinguts per període dia i nit, entenent que es tracta de les 
franges horàries més importants. 

A nivell metodològic, les diferències en els resultats obtinguts entre els mapes sonors 
recopilats de les diferents administracions titulars i integrats pel PSAMB, i l’actual han de tenir 
en consideració tres aspectes essencials:  

 La versió actualitzada incorpora dades de trànsit (i, per tant, afectació sonora) del 
trànsit local, extret de l’aranya de trànsit de Molins de Rei. En aquest cas, s’han 
considerat les dades de trànsit de les principals vies de distribució internes de la 
població (Pg. Terraplè, Jacint Verdaguer, Antoni Mª Claret, Felip Canalies, etc.). 

 D’altra banda, la versió actualitzada ha considerat la continuïtat de les vies de 
comunicació, independentment de les titularitats i els inicis/fins de trams de 
concessió. Aquest fet implica, per una banda, que s’ha vetllat per la coherència en 
la interpretació dels nodes de trànsit viari (sumatori de IMD’s), i per altra banda, 
com a mostra més destacable, s’ha obtingut un resultat per la totalitat del tram 
format per l’enllaç de la B-23 amb la AP-2, que en el PSAMB presentava una 
transició sense dades. 

 Per últim, cal tenir en consideració que les cartografies realitzades per les 
administracions titulars es varen dur a terme amb una perspectiva de treball 
orientat a caracteritzar grans longituds d’infraestructures i àrees molt extenses, i 
per tant amb un grau de detall necessàriament inferior. En els treballs actuals, en 
canvi, el fet de concentrar l’estudi en àrees molt més acotades permet l’ús d’una 
escala de treball molt més detallada. 

Les imatges següents permeten una còmode comparativa visual entre els mapes 
d’isòfones actuals amb els del PSAMB del 2013, obtinguts, cal recordar, de l’agrupament i 
suma energètica dels mapes d’isòfones declarats per cadascun dels ens titulars 
d’infraestructures.  

Cal destacar que apareixen, en el cas de la cartografia actualitzada, únicament les àrees 
d’influència que afecten de forma directa i predominant a les zones incloses en l’àmbit d’estudi. 
En aquest cas, conseqüentment, no apareix grafiada l’àrea d’afectació de la autovia A-2, per bé 
que la seva contribució sí que s’ha tingut en compte a l’hora de calcular els nivells sonors a 
l’àrea urbana de Molins de Rei. 
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Imatge 15: Mapa d’isòfones del PSAMB de la zona d’estudi a Molins de Rei en període diürn. 

 

 
Imatge 16: Modelització acústica actualitzada de la zona d’estudi a Molins de Rei en període diürn. 
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Imatge 17: Mapa d’isòfones del PSAMB de la zona d’estudi a Molins de Rei en període nocturn. 

 

 
Imatge 18: Modelització acústica actualitzada de la zona d’estudi a Molins de Rei en període nocturn. 
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De forma visual, s’observen diversos fenòmens clars i destacables: 

- Com a conclusió més destacada, s’observa que les àrees d’afectació associades a 
l’eix B-23/AP-2, un cop recalculades amb les dades actuals, son clarament més 
estretes i properes a l’eix viari, que les àrees d’afectació declarades a títol 
individual pels titulars de les infraestructures, tal i com quedà recollit al PSAMB. 
Amb gairebé tota seguretat, això es deu a què en les modelitzacions realitzades per 
al càlcul d’afectacions de les infraestructures, recopilades al PSAMB, no es va 
incloure l’efecte d’apantallament imputable als edificis. Com a resultat, les àrees 
d’afectació resultaven molt més àmplies en quant a superfície del que realment 
son.  
En certa manera, però, aquest fet és lògic des del moment en què els treballs de 
cartografia acústica dels grans eixos viaris es realitzaren amb una escala de treball 
més adaptada a grans àrees de càlcul (1:25.000), mentre que un anàlisi en detall 
com el recollit en aquest estudi permet ajustar molt més les variables de contorn 
amb una precisió molt més elevada. 

- La modelització en el seu conjunt de l’eix B-23/AP-2 ha permès cartografiar 
també l’impacte acústic del tram de transició de titularitat/concessió, del qual no 
es disposava de dades, i que coincideix precisament amb una zona de trama 
urbana de Molins de Rei: 

 

 
Imatge 19: Imatges ampliades de la zona pendent de cartografiar al PSAMB. 
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Imatge 20: Imatges ampliades de la zona amb cartografia actualitzada. 

- Els eixos viaris interiors del casc urbà de Molins tenen un impacte prou 
destacable, especialment l’antiga N-340 (Av. Barcelona i Av. València) i el 
Passeig del Terraplè. 

- L’impacte acústic de l’eix ferroviari RENFE/Rodalies de Catalunya és moderat o 
baix, inclús en termes de nivells sonors màxims, ja que els trams en què els trens 
circulen a més velocitat, el traçat és o bé allunyat d’habitatges (ramal direcció 
Sant Feliu de Llobregat), o bé circula en trinxera (ramal direcció Martorell). A les 
proximitats dels habitatges els combois redueixen significativament la velocitat 
per aturar-se a l’estació de Molins de Rei. 

6.3.- Avaluació acústica de la zona. 

El municipi de Molins de Rei no disposa de Mapa de Capacitat Acústica adaptat als 
criteris del 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, motiu pel qual de cara a l’avaluació sonora de la zona es considerarà, en base als 
criteris recollits a la normativa vigent, l’ús predominant del sòl. 

Havent estudiat aquest cas en concret, els usos sensibles afectats són essencialment en 
sòl d’ús residencial. D’altra banda, si bé en alguns dels casos hi ha adjacència amb alguna 
activitat, de cara a l’avaluació exterior aquesta circumstància és intrascendent, donat que els 
Objectius de Qualitat, segons es defineix a l’Annex A “Qualitat acústica del territori. Mapes de 
capacitat” de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, 
adaptada mitjançant el 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,  són idèntics per zona A4 (predomini del sòl d’ús residencial) i zona B1 (coexistència 
de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents).  
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Cal constatar també la presència d’usos docents afectats, si bé resta a criteri de 
l’Administració Local la decisió sobre si aquests usos es zonifiquen com a A4 o A2.  

La comparació entre els resultats del PSAMB i l’actualització mostra diferències 
significatives:  

 

 
Imatge 21: Indicadors de zones de conflicte del PSAMB a l’àrea de Molins de Rei. 

 
Imatge 22: Resultat de l’avaluació d’edificis de l’àrea de Molins de Rei. Periode nit. 
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Les principals observacions que se’n deriven son les següents: 

- L’actualització de les dades d’aforament de trànsit al tram de titularitat estatal de 
l’AP-2 retorna uns resultats que, respecte als anteriors, identifiquen un increment 
destacat de nivells sonors (superior a 5dBA) a les proximitats més immediates 
(plataforma viària). 

- Per contra, l’àrea d’afectació del soroll de les grans infraestructures pateix una 
reducció molt significativa, amb tota probabilitat degut a què en les primeres 
versions de mapes estratègics de soroll, realitzats amb un grau de detall molt 
inferior, no es tingué en compte l’efecte d’apantallament de les primeres línies 
d’edificis. 

- La continuïtat del càlcul d’afectació permet identificar una agrupació d’usos 
residencials afectats per fortes superacions (més de 10dBA) precisament al tram 
on no existia cartografia acústica a la fase anterior (avaluadors 6, 15 i 18), 
vinculada a l’eix viari B-23/AP-2. 

- Els avaluadors situats a l’interior del casc urbà han identificat, en alguns casos, 
superacions més o menys importants, però imputables al trànsit propi de l’interior 
de la vila (Pg. Terraplè, Av. Barcelona/València, Carretera de Caldes, c/Jacint 
Verdaguer, etc.). 

En conclusió, l’actualització del model acústic, i el fet de detallar més les fonts de 
soroll que hi intervenen, posen de manifest una disminució important de l’àrea d’afectació 
associada a l’eix B-23/AP-2, minvant conseqüentment el nombre d’habitatges afectats. Alhora, 
s’han pogut diferenciar també les contribucions a d’altres superacions, fet que permetrà decidir 
amb molta més exactitud les millors vies d’actuació per tal d’aconseguir una progressiva millora 
de la qualitat acústica del municipi de Molins de Rei. 
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7.- PROPOSTES DE MILLORA. 

En base als resultats abocats pel model, treball de camp i observacions dels tècnics 
durant el desenvolupament de la primera part d’aquest treball, la proposta de mesures per tal de 
minimitzar l’impacte acústic caldria centrar-la en 3 vessants: 

- Reduir l’impacte acústic de l’eix B-23/AP-2 sobre el municipi.   
El nivell d’emissió de les grans infraestructures depèn de les seves característiques 
intrínseques (tipus d’asfalt, traçat, número de carrils, velocitat, etc.) i la densitat de 
trànsit (número total de vehicles, % de vehicles pesants, etc.),  per bé que aquests 
aspectes són difícilment modificables. En aquest cas, doncs, partint de que és 
inviable actuar en disseny i configuració del propi eix viari, les actuacions han 
d’orientar-se a mètodes d’apantallament i/o increments d’aïllament en els edificis 
afectats. 

- Descongestionar el centre del municipi, especialment pel que fa a l’antic traçat 
de la N340, reconduint el trànsit de l’Avinguda Barcelona/València per un traçat 
amb menys incidència sobre usos residencials.  
La reconducció del trànsit que actualment circula pel centre urbà requerirà de la 
recerca d’una solució que implica un seguit de condicionants relatius a mobilitat, 
interconnexió amb grans infraestructures, etc. 

- Incrementar els aïllaments en façana dels sectors en els quals les barreres 
acústiques no puguin oferir un resultat suficientment satisfactori, mitjançant un 
programa d’ajuts a la col·locació de dobles finestres com a recurs més habitual en 
aquest tipus de situacions. 

7.1.- Alternatives assajades sobre el model. 

Les alternatives que previsiblement puguin tenir alguna incidència sobre les àrees 
d’afectació calculades mitjançant els models numèrics, s’han introduït com a paràmetres i 
condicions de contorn, per tal d’obtenir una primera aproximació de la utilitat i viabilitat 
d’aquestes actuacions correctores. 

Les actuacions analitzades mitjançant modelització han estat tres: 

- Col·locació d’un apantallament acústic tradicional (vertical), paral·lel a l’eix viari 
B-23/AP-2, per evitar les immissions d’aquest eix d’alta capacitat sobre Molins. 
La pantalla implementada ha estat del tipus fonoabsorbent, ubicada sobre el límit 
de plataforma pavimentada.  
L’apantallament assajat s’ha considerat fonoabsorbent a ambdues cares, per evitar 
que la millora assolida per atenuar el so de l’eix B-23/AP-2, es vegi enterbolida 
per les reflexions que es puguin produir a partir del trànsit pels vials laterals 
(entrada/sortida i C1413-A), que quedarien fora de l’àrea apantallada. 

- Col·locació d’un apantallament acústic d’alta eficiència (amb voladís inclinat) per 
incrementar l’eficàcia del supòsit anterior.  
Els apantallament provistos de voladís tenen com a objectiu incrementar la 
difracció de la ona sonora, per tal de millorar el seu rendiment. Aquesta millora 
pot ser molt significativa, ja que l’efecte “ombra acústica” pot estendre’s molt 
més enllà de l’extensió atribuïble a un apantallament lineal clàssic. Tanmateix, 
coronar la pantalla amb una “pestanya” permet assolir resultats satisfactoris 
també a edificis amb alçades on la pantalla clàssica es demostra ineficaç.  
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L’apantallament introduït al model contempla un comportament fonoabsorbent 
ideal a les dues bandes de l’apantallament, atès que haurà circulació viària a 
banda i banda de la pantalla.  

 
Imatge 23: Exemple d’apantallament acústic lineal. Font: Climablock. 

 
Imatge 24: Exemple d’apantallament acústic amb voladís.  
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- La pacificació del trànsit a l’interior del terme de Molins de Rei requereix un 
estudi en profunditat sobre com resoldre la mobilitat dels vehicles que actualment 
utilitzen aquesta via. Es tracta, essencialment, d’una intervenció de caire 
organitzatiu i enfocada a millorar la gestió del trànsit i reordenar la mobilitat local. 
Així, la solució integral d’aquest aspecte requereix, al marge de valorar la 
reducció de la IMD a l’interior del casc urbà, estudiar com donar resposta a les 
actuals necessitats d’interconnexió amb els eixos viaris existents. En l’àmbit 
d’aquest estudi específic, es valorarà la incidència acústica d’aquesta pacificació, 
sense valorar les implicacions que, a nivell de mobilitat i traçat viari, tindria una 
solució d’aquest caire.  
Mitjançant aquesta proposta, l’objectiu és assolir que l’actual IMD de l’Avinguda 
Barcelona, que es comptabilitza entre 9.000 i 17.000 vehicles, segons el tram, 
pugui disminuir significativament, ja sigui mitjançant la disminució induïda del 
trànsit (semàfors, disminució de velocitat), com mitjançant una intervenció més 
incisiva que contempli la reconversió en passeig semipeatonal o similar. La 
disminució d’IMD dependrà de la solució adoptada, per bé que una solució 
efectiva hauria d’assolir una disminució de IMD igual o superior al 75% del valor 
actual, i eliminar de forma pràcticament total el trànsit de vehicles pesats.   

 

Per disposar d’un criteri objectiu d’àrea “beneficiada” d’aquestes eventuals millores, 
s’han calculat les immissions a un total de 139 edificis (concretament, agrupacions de finques a 
nivell d’illa/parcel·la), que responen a la pràctica totalitat d’edificacions afectades en major o 
menor grau pel soroll de les infraestructures contemplades en aquest estudi. 

7.2.- Resultats obtinguts. 

7.2.1.- Atenuació de l’Eix B-23/AP-2 mitjançant pantalla lineal. 

Per a estudiar l’eventual utilitat de col·locar un apantallament acústic paral·lel a l’eix 
B-23/AP-2, s’ha simulat la col·locació d’una pantalla acústica fonoabsorbent entre la sortida 
nº10 de la B-23 (a l’alçada, aproximadament, de la perpendicular definida pel c/Raseta), i la 
reincorporació a la AP-2 des del nus N-340/C-1413a (a la perpendicular del c/Molí): 
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Imatge 25: Emplaçament Aproximat de l’apantallament.  

 

La pantalla s’inicia als dos extrems amb una alçada efectiva de 3 metres, ubicada al 
límit de la plataforma asfaltada de l’eix viari (pràcticament on en l’actualitat es troba la new-
jersey de protecció). La pantalla manté la seva alçada a mesura que el vial es deprimeix fins a 
passar per sota del pont de l’antiga N-340- La pantalla atraca contra el tauler del pont, sent en 
aquest tram on la pantalla té la seva major alçada respecte el paviment (pràcticament 7 metres). 

En resum, la pantalla té una longitud de pràcticament 700 metres lineals, amb una 
superfície estimativa d’aproximadament 3.850m2. Aquestes dimensions, però, queden subjectes 
a possibles canvis, especialment pel que fa als requeriments de visibilitat de la sortida i, sobre 
tot, la reincorporació del trànsit a la AP-2, que poden desplaçar sensiblement l’inici/final de 
pantalla. 
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Imatge 26: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla lineal en període diürn. 

 

 
Imatge 27: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla lineal en període nocturn. 

Com es pot observar, hi ha una reducció significativa dels nivells sonors que 
incideixen sobre la primera línia d’edificis. No obstant, l’àrea d’afectació no experimenta una 
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reducció molt acusada, ja que queda delimitada precisament per aquests primers edificis , que 
realitzen la funció d’apantallament i “protegeixen” el casc urbà que s’hi estén al darrera. 

La següent taula mostra els nivells sonors calculats als elements receptors puntuals 
distribuïts al llarg de l’àrea d’afectació (mostrant únicament aquells que queden sota l’àrea 
d’influència d’aquest eix viari), destacant en verd aquells que presenten una millora superior als 
2dBA: 

Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

7  0,3  0,4  0,7  0,5 

9  3,6  3,7  3,9  3,8 

10  3,9  3,8  4  3,9 

11  3,2  3,3  3,2  3,3 

15  0,2  0,3  0,4  0,3 

18  2,5  3  3,6  3,1 

39  0,3  0,3  0,4  0,4 

40  0,1  0,2  0,3  0,3 

41  0,2  0,2  0,3  0,2 

43  0,8  0,9  1,1  0,9 

44  1,4  1,4  1,7  1,5 

45  1,7  1,8  2,2  2 

47  0,1  0,2  0,4  0,2 

50  3,2  3,3  3,7  3,5 

71  4,7  5,5  6,4  5,6 

Taula  5. Millores esperables a 4m d’alçada als habitatges més beneficiats per l’apantallament lineal. 

 
Imatge 28: Emplaçament de l’àrea d’influència beneficiada per la proposta 1.  
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En resum, es pot concloure que un apantallament acústic lineal paral·lel a l’eix B-
23/AP-2 aconsegueix millores en l’àrea d’afectació de l’eix viari, però molt més en termes 
d’intensitat sonora a primera línia, que no pas en quant a la seva extensió (àrea d’afectació). 

Aquesta circumstància s’explica per diversos motius: 

- El fet que el tram d’eix viari, a l’alçada de Molins de Rei, coincideixi amb un nus 
d’enllaç amb d’altres vials de certa importància (N-340 antiga, C-1413A) obliga a 
respectar (llevat de canvis molt profunds en la configuració de la xarxa viària) les 
necessàries entrades i sortides, que no poden ser apantallades de forma òptima. 

- L’apantallament, en la configuració assajada, permet atenuar els nivells sonors 
imputables només a l’eix B-23/AP-2. Cal tenir present, però, que entre la 
hipotètica pantalla acústica i el casc urbà de Molins, i a molt curta distància, 
transcorre la carretera C-1413A, amb una IMD gens menyspreable de 18.000 
vehicles/dia. Aquest vial, que acústicament és una font sonora a tenir en compte, 
queda fora de l’abast de la pantalla. 

Es poden assolir increments més destacats modificant el dimensionament de la 
pantalla, en el cas de la pantalla lineal la millora més directa s’assoleix mitjançant increments 
d’alçada i/o longitud. En l’exercici de simulació s’ha implementat un apantallament bàsic amb 
una alçada que arrenca amb 3 metres sobre cota de vial, per anar incrementant fins assolir un 
màxim de pràcticament 7 metres en el tram del pont de l’antiga N340. De fet, aquest pont limita 
l’alçada i, per tant, l’eficàcia que es pot arribar a assolir en les immediacions d’aquest tram. 
L’increment de l’alçada implica una òbvia millora en termes acústics, però per contra implica 
un increment del cost econòmic i un impacte visual sovint difícils de justificar. 

Pel que fa a les longituds, s’han acotat entre les entrades i sortides de l’eix B-23/AP-2, 
ja que és un limitant habitual en apantallaments de grans eixos viaris per a preservar la 
visibilitat, especialment a les incorporacions. No obstant, els apantallaments poden perllongar-
se més enllà mitjançant trams d’apantallament solapat. 

Caldrà avaluar en detall el punt d’equilibri entre les inversions i l’impacte que seran 
assumibles respecte a la millora objectiva total que experimentarien els ciutadans, ja que 
malgrat s’aconsegueixi un apantallament de gran eficàcia, la necessitat de preservar les entrades 
i sortides, i especialment la coexistència amb altres traçats viaris (C-1413A especialment) 
difícilment aïllables del trànsit local, impliquen que la millora final quedi molt delimitada. 

7.2.2.- Atenuació de l’Eix B-23/AP-2 mitjançant pantalla amb voladís. 

Com a mostra de les línies de millora que es poden assolir actuant sobre la primera de 
les solucions assajades, s’ha considerat l’apantallament de l’apartat anterior, suposant que està 
acotada en longitud (per preservar els accessos i sortides a l’eix B-23/AP-2) i en alçada (per 
preservar el pas del pont per on transcorre l’antiga N-2340). Per a comprovar que se’n pot 
incrementar el rendiment, s’hi ha simulat l’existència d’un voladís inclinat, mètode que millora 
sensiblement el rendiment de les pantalles lineals clàssiques. 

El voladís que s’hi ha implementat es situa al llarg de tota la pantalla, coronant el tram 
simulat a l’apartat anterior, llevat del tram en què hi ha el pont de la N-340. El voladís calculat 
té unes dimensions de 4’5metres amb una inclinació de 45º. 

Les següents imatges mostren l’àrea d’afectació estudiada, un cop implementat 
l’apantallament acústic millorat. 
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Imatge 29: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla millorada en període diürn. 

Malauradament, malgrat que l’eficàcia d’un apantallament amb voladís pot 
incrementar sensiblement el rendiment de les pantalles clàssiques, en el cas estudiat la millora 
esdevé molt discreta. Això es deu a dos factors fonamentals: 

- L’existència d’eixos viaris paral·lels (C-1413A) amb forta presència en termes de 
soroll ambiental, implica que les atenuacions que s’aconsegueixin sobre el vial 
apantallat sempre quedaran enterbolides pel soroll dels vials que queden fora de 
l’apantallament. En una interpretació extrema, cal preveure que existeix un límit a 
partir del qual no té sentit millorar l’apantallament de l’eix B-23/AP-2, ja que 
prevaldrà el soroll de la C-1413A igualment. 

- El principal element físic que delimita l’àrea d’afectació de l’eix B-23/AP-2 és la 
primera línia d’edificis de Molins de Rei. Conseqüentment, malgrat que un 
apantallament pugui assolir un bon rendiment, difícilment assolirà una disminució 
equiparable a l’efecte que proporciona la primera línia d’edificacions de Molins de 
Rei. Aquesta apreciació, però, necessària per justificar una millora que visualment 
és difícil d’identificar, no implica que en termes d’immissions no s’aconsegueixin 
millores perceptibles. 

La següent imatge reflecteix els resultats d’immissions nocturnes per a l’apantallament 
equipat amb voladís: 
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Imatge 30: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla millorada en període nocturn. 

La taula següent resumeix els rendiments assolits mitjançant un apantallament amb 
voladís: 

Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

7  0,3  0,4  0,7  0,5 

9  3,9  3,9  4,2  4,1 

10  4,2  4,1  4,3  4,2 

11  3,3  3,4  3,4  3,4 

15  0,3  0,4  0,4  0,4 

18  2,6  3,1  3,7  3,2 

39  0,3  0,3  0,5  0,5 

40  0,2  0,2  0,3  0,3 

41  0,2  0,2  0,3  0,2 

43  0,9  1  1,2  1 

44  1,5  1,5  1,8  1,7 

45  1,8  1,9  2,3  2,1 

47  0,1  0,2  0,4  0,2 

50  3,4  3,5  3,9  3,7 

71  5  5,8  6,8  6 

Taula  6. Punts de referència. Millores esperables per a l’apantallament amb voladís. 

Tal i com era de preveure, les millores esperables per a un apantallament amb voladís 
són pràcticament les mateixes que amb l’apantallament lineal (diferències de dècimes de dBA 
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respecte al cas anterior). Això demostra que s’està a prop del límit en el qual un increment molt 
substancial de l’apantallament de l’eix B-23/AP-2 quedaria emmascarat pel soroll d’altres vials. 

7.2.3.- Pacificació del trànsit de la Avinguda Barcelona/Valencia. 

El traçat de l’antiga carretera N-340 per l’interior de la vila de Molins de Rei es manté 
a dia d’avui a través del vial antic, anomenat ara Avinguda Barcelona i Carretera de València, 
segons el tram. Aquest vial suporta en l’actualitat un important volum de trànsit, que incideix 
directament sobre un entorn essencialment residencial amb uns nivells sonors destacables. 

Atès que tant en les cartografies integrades en la primera etapa del PSAMB, com al 
model actualitzat, s’identifiquen superacions clares dels nivells sonors desitjables per a aquesta 
zona, s’ha assajat una solució consistent en estudiar quines millores es podrien assolir si el 
trànsit d’aquest eix es disminuís de forma molt destacada, reorganitzant la vialitat d’aquest tram 
mitjançant actuacions de regulació semafòrica, limitacions de velocitat, passos sobre-elevats etc, 
que convidéssin al flux de trànsit a buscar un recorregut alternatiu més fluïd. 

Suposant que amb mesures de pacificació i reordenació del trànsit local es pogués 
aconseguir una reducció significativa del trànsit (de l’ordre del 75% per tal de què sigui 
raonable l’esforç de reordenació viària respecte les millores acústiques aconseguides), l’antic 
traçat de la N-340 podria esdevenir un passeig urbà o una zona semipeatonal en el millor dels 
casos. 

Les següents imatges mostren els mapes d’isòfones que resulten d’implementar 
aquesta proposta, en horari diürn i nocturn:  

 

 
Imatge 31: Mapa d’isòfones de la solució de pacificació de l’Avinguda Barcelona/Valencia en període diürn. 
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Imatge 32: Mapa d’isòfones de la solució de pacificació de l’Avinguda Barcelona/Valencia en període nocturn. 

S’observa que la “petjada acústica” de la Avinguda de Barcelona/València es 
difumina de forma clara en el moment en què es desvia el trànsit vers un recorregut exterior al 
casc urbà. La circumstància assajada suposa una disminució del 75% de l’aforament actual, i la 
pràctica desaparició de circulacions de vehicles pesats. Això implica que una actuació més 
dràstica que assoleixi una disminució més accentuada (peatonalització), millorarà també el 
resultat en termes de soroll. 

També s’observa que el tram comprès entre el Passeig del Terraplè i el nus N-340/B-
23/C-1413A és el que menys millora experimentaria, a mesura que s’aproxima a la confluència 
d’eixos viaris de gran capacitat, ja que per sobre de qualsevol atenuació, predominaria el soroll 
dels eixos viaris existents. 

La següent taula mostra els resultats dels punts de càlcul afectats per aquesta solució. 
Convé destacar que els edificis beneficiats per aquesta proposta de millora s’ubiquen en un 
àmbit geogràfic diferent a l’avaluat a les propostes anteriors, ja que pertanyen a l’àrea 
d’influència immediata de l’Avinguda Barcelona/València. Únicament alguns dels habitatges 
més propers a la confluència de l’antiga N-340 amb el corredor viari B-23/AP-2 podrien resultar 
beneficiats per actuacions sobre qualsevol dels dos eixos viaris. 

 

Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

7  0,4  0,4  0,3  0,4 

8  0,4  0,4  0,1  0,4 

13  10  9  7,6  9 

14  9,5  8,6  7,5  8,6 

17  8  7,8  7,2  7,8 

56  0,6  0,6  0,6  0,6 
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Av Barcelona



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 6: Molins de Rei. 

IT1310‐07_06 Rev. V01

04 de Desembre de 2014

Pàgina 50/ 80 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

57  4,9  4,7  4  4,7 

58  9,9  8,9  7,5  8,9 

59  9,5  8,6  7,5  8,6 

63  1,2  0,7  0,2  0,6 

64  0,6  0,6  0,6  0,6 

66  10  9  7,6  8,9 

67  10  8,9  7,6  8,9 

69  9,9  8,9  7,5  8,9 

79  6,7  6,3  5,7  6,3 

80  3,8  3,7  3,7  3,7 

Taula  7. Punts de referència. Millores esperables per a la descongestió del centre de Molins. 

Aquesta proposta d’actuació tindria una àrea potencialment beneficiada lleugerament 
més estreta que a les dues propostes anteriors, degut al tipus de vial on s’origina el soroll, i el 
perfil de l’escenari (carrer urbà confinat entre blocs d’habitatges), que dificulta la dispersió del 
soroll a un area més extensa. 

 

 
Imatge 33: Emplaçament de l’àrea d’influència beneficiada per la proposta 3.  

 

Efectivament, a les proximitats del nus viari B-23/AP-2 amb la C1413A, la pacificació 
de l’antiga N-340 esdevé menys efectiva, fet totalment lògic. No obstant, a mesura que el punt 
d’observació s’allunya d’aquest eix, la millora esdevé ràpidament perceptible, i s’accentua a 
partir de l’encreuament amb el Passeig del Terraplè. 
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Un estudi de mobilitat hauria de determinar, a banda de la pròpia viabilitat d’aquesta 
proposta, quines repercussions tindria sobre la resta del trànsit intern de Molins, ja que molt 
probablement se’n veuria afectada també la densitat de trànsit del propi Passeig del Terraplè. 
Amb aquest anàlisi més detallat, es podria determinar amb major exactitud l’abast de les 
millores en soroll ambiental que es podrien assolir en aquesta direcció. 

7.3.- Valoració en termes d’Edificis Exposats. 

Pel que fa a les solucions basades en apantallament acústics, la població potencialment 
beneficiada per actuacions en aquesta línia es situa especialment a la primera línia d’edificis de 
Molins de Rei, i en menor mesura els habitatges situats en una segona fila. No obstant, 
especialment en el tram comprès entre el pont de la N-340 i el final de terme (direcció 
Papiol/Castellbisbal) aquesta consideració queda limitada pel Passeig del Terraplè, que té una 
repercussió en termes de soroll que deixaria sense efecte les millores assolides en el soroll 
provinent de l’eix B-23/AP-2. 

Els principals inconvenients lligats a aquesta línia d’actuació es divideixen en: 

- La complicació tècnica d’executar pantalles acústiques eficients, respectant alhora 
la connectivitat (sortides i incorporacions) amb eixos propers. 

- El traçat paral·lel d’un eix interurbà d’elevat trànsit (C-1413A), que té un impacte 
acústic prou important i esdevé predominant a mesura que s’atenuen els nivells 
procedents de l’eix B-23/AP-2. Tanmateix, l’apantallament comú d’aquest eix 
amb el traçat interurbà paral·lel requereix desvincular la C-1413A de la mobilitat 
local de Molins, aspecte actualment difícil de resoldre. 

- Alhora, la presència de la C-1413A obliga a vigilar que la col·locació d’un 
apantallament no esdevingui alhora una superfície reflectant, que projecti una 
reflexió del so de la C-1413A cap a zones ja de per sí exposades a soroll de trànsit 
viari. Amb aquesta finalitat, l’apantallament que s’ha considerat als dos casos 
exposats en aquest estudi s’ha considerat fonoabsorbent per les dues bandes de la 
pantalla (habitualment només ho és per la banda exposada al soroll de la font que 
es pretén apantallar). 

- Les dimensions i la intensitat sonora de l’eix B-23/AP-2 a priori exigiria intervenir 
amb apantallament acústics de grans dimensions (alçada i llargada, i voladís de 
reforç). Aquest aspecte però requereix una inversió molt important i tindria un 
impacte visual destacable, per bé que la millora global assolida quedaria 
enterbolida pel traçat existent de la C-1413A i el pont de l’antiga N-340. 

- En definitiva, les millores esperables en trams de màxima efectivitat quedarien en 
disminucions estimatives d’entre 3 i 5dBA, que podrien accentuar-se amb 
increments importants de dimensionaments de l’apantallament. 

- En termes d’avaluació d’edificis, però, convé recordar que els apantallaments són 
més efectius a cotes baixes que a les plantes més elevades. Això vol dir que els 
pisos més elevats pràcticament no percebrien cap millora en molts casos, a no ser 
que les dimensions de la pantalla (alçades i voladissos) fossin d’un ordre de 
magnitud difícilment assumible en termes econòmics i visuals. 

En quant a les solucions que impliquen canvis en la xarxa de mobilitat, l’efectivitat 
acústica és directament proporcional a l’abast de la modificació que es proposi. Tanmateix, cal 
considerar que la mobilitat local es desenvolupa en forma de xarxa, on modificacions en un tram 
necessàriament té repercussions en els trams del voltant. En el cas de Molins de Rei, si bé el 
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canvi proposat implica el desviament de trànsit cap a un tram actualment sense continuïtat, serà 
important vetllar per a què la dinàmica de la mobilitat local no absorbeixi aquest canvi 
modificant les densitats de trànsit en altres trams, empitjorant les condicions acústiques a zones 
actualment sense conflictivitat. 

Per tal de comparar les tres alternatives proposades en aquest estudi, la següent taula 
mostra l’estadística de millora acústica vs. nº d’edificacions incloses a l’estudi: 

 

Resum Estadístic 

Perspectiva de Millora  Alt01  Alt02  Alt03 

<0dBA  88%  84%  81% 

0‐2 dBA  10%  11%  12% 

2‐5 dBA  1%  4%  1% 

>5 dBA  1%  1%  6% 

Taula  8. Percentatge d’edificis receptors que percebran millora. 

7.4.- Valoració en termes de Població Exposada. 

L’avaluació de les immisions imputables a les infraestructures incloses a l’estudi, i les 
diferents propostes de millora, en termes de població exposada s’exposa en aquest sub-capítol. 

En valors absoluts de població, la següent taula, partint del volum de població 
afectada pels nivells d’immissió en la situació actual, indica quants ciutadans quedarien inclosos 
en aquests rangs de valors si s’executessin les alternatives proposades com a línia de millora. 
Per a major claredat, la columna Variació indica el diferencial de volum de població de cada 
nivell sonor, sota cadascuna de les alternatives. 

 

Estadístiques de Població Exposada. Valors Absoluts. 

dBA 
Estat Actual  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 

nº habitants  nº habitants  variació nº habitants  variació  nº habitants  variació

<45  11.613  12.101  488  12.101  488  11.675  62 

45‐50  3.435  3.235  ‐200  3.289  ‐146  3.262  ‐173 

50‐55  2.283  2.145  ‐138  2.092  ‐191  3.492  1.209 

55‐60  2.124  2.607  483  2.607  483  2.768  644 

60‐65  4.876  4.294  ‐582  4.294  ‐582  3.184  ‐1.692 

65‐70  240  190  ‐50  190  ‐50  191  ‐49 

>70  0  0  0  0  0  0  0 

Total:  24.571 

Taula  9. Població exposada. Valors absoluts i variacions segons alternatives. 

Les mateixes dades, expressades en termes relatius (%) respecte a la població total del 
terme municipal afectat, es mostren a la següent taula: 

 

 

 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 6: Molins de Rei. 

IT1310‐07_06 Rev. V01

04 de Desembre de 2014

Pàgina 53/ 80 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

 

Estadístiques de Població Exposada. Valors Estadístics. 

dBA 
Estat Actual  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 

nº habitants  nº habitants  variació  nº habitants  Variació  nº habitants  variació

<45  47,3%  49,2%  2,0%  49,2%  2,0%  47,5%  0,3% 

45‐50  14,0%  13,2%  ‐0,8%  13,4%  ‐0,6%  13,3%  ‐0,7% 

50‐55  9,3%  8,7%  ‐0,6%  8,5%  ‐0,8%  14,2%  4,9% 

55‐60  8,6%  10,6%  2,0%  10,6%  2,0%  11,3%  2,6% 

60‐65  19,8%  17,5%  ‐2,4%  17,5%  ‐2,4%  13,0%  ‐6,9% 

65‐70  1,0%  0,8%  ‐0,2%  0,8%  ‐0,2%  0,8%  ‐0,2% 

>70  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0% 

Total:  100,0% 

Taula  10. Població exposada. Valors relatius i variacions segons alternatives. 

Atès que els escenaris assajats únicament contemplen reduccions de nivells sonors, no 
poden donar-se casos en què es detectin “empitjoraments”. En conseqüència, en aquelles 
caselles on s’observi un valor positiu (que implica un augment de població en aquella 
categoria), s’ha d’entendre que aquest augment es deu a ciutadans que “provenen” d’escenaris 
d’exposició prèviament més desfavorables. 

La següent gràfica permet comparar la població exposada als nivells d’immissió 
originats per les infraestructures incloses a l’estudi, agrupades seguint la mateixa  filosofia que 
les taules anteriors. Aquesta visualització permet observar el desplaçament de ciutadans de 
categories més altes d’immissió cap a categories pròpies de nivells de comfort acústic més 
interessants. Val a dir que a la representació gràfica s’exclou la població amb nivells d’immissió 
menors a 45dBA en horari nocturn, ja que es considera que aquesta població, a la vista 
d’aquests nivells d’immissió tan baixos, ja queden fora de l’àmbit d’afectació de les 
infraestructures contemplades a l’estudi. 

 

  

Imatge 34: Gràfic comparatiu d’alternatives. Població exposada segons nivells d’immissió. 
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En quant al número d’habitants que, pels efectes de les infraestructures contemplades 
a l’estudi, es troben exposats a un nivell d’immissió nocturn, Ln, superior als 55dBA i que, per 
tant, caldria considerar que es troben en una situació d’incompliment dels objectius de qualitat 
per a usos residencials, l’estat actual i les diferents alternatives ofereixen les següents 
avaluacions: 

 

Resum de Dades de Població Exposada. Objectius de Qualitat. 

dBA 
Estat Actual  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 

nº habitants  nº habitants  nº habitants  nº habitants 

Ln<55dBA  17.331 17.481 17.482  18.429

Ln>55dBA  7.240 7.091 7.091  6.143

Taula  11. Població exposada. Avaluació d’Objectius de Qualitat. 

En quant a l’anàlisi comparatiu de les diferents mesures correctores analitzades, la 
següent taula mostra el número d’habitants que percebrien algun grau de millora com a 
conseqüència de la posada en pràctica de les mesures correctores proposades: 

 

Població que Percebria Millora. 

Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 

Núm. Beneficiaris  Núm. Beneficiaris  Núm. Beneficiaris 

971  971  1.915 

Taula  12. Població exposada. Beneficiaris de les diferents línies d’actuació. 

S’observa que les solucions basades en apantallaments (lineals o amb voladís) no 
mostren diferències significatives. En canvi, la proposta que assoleix un resultat més brillant, en 
termes acústics i de població exposada és, amb diferència, la tercera, consistent en assolir la 
pacificació del trànsit rodat per l’Avinguda Barcelona/València. 

7.5.- Valoració Econòmica dels resultats. 

En termes econòmics, les inversions estimatives associades a cascuna de les propostes 
de millora incloses en aquest estudi es detallen de forma aproximada. (Font: Base de Dades 
BEDEC per a obres d’edificació i enginyeria civil. Versió Gener 2014). 

7.5.1.- Alternativa 1: Pantalla acústica lineal. 

Construcció d’una pantalla acústica lineal de 700 metres de longitud, amb una alçada 
variable de 4m a 7m (alçada mitja 5’5m), total superfície estimativa 3.850’00m2. Cost de 
subministrament, muntatge, instal·lació, inclosos elements auxiliars, elements de subjecció, etc. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats de formigó. Preu unitari: 120€/m2. Preu total: 
462.000’00 €. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats d’acer i llana mineral. Preu unitari: 125€/m2. 
Preu total: 481.250’00€. 
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- Material bàsic: vidre temperat/laminat. Preu unitari: 217€/m2. Preu total: 
835.450’00€. 

7.5.2.- Alternativa 2: Pantalla acústica d’alt rendiment (voladís inclinat). 

Construcció d’una pantalla acústica lineal de 700 metres de longitud, amb una alçada 
variable de 4m a 7m (alçada mitja 5’5m), amb una coronació inclinada de 4m de longitud a 45º 
d’inclinació, total superficie estimativa 6.650’00m2. Cost de subministrament, muntatge, 
instal·lació, inclosos elements auxiliars, elements de subjecció, etc. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats de formigó. Preu unitari: 180€/m2. Preu total: 
1.197.000’00 €. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats d’acer i llana mineral. Preu unitari: 187€/m2. 
Preu total: 1.243.550’00€. 

7.5.3.- Alternativa 3: Pacificació del trànsit de la Avinguda Barcelona/Valencia. 

El cost pròpiament dit de disminuir o minvar el trànsit a l’interior de la vila és 
difícilment quantificable, ja que depèn directament de l’estratègia que s’adopti per tal d’assolir 
aquesta finalitat. Així, dificultar el trànsit mitjançant l’augment de la pressió semafòrica és una 
opció relativament econòmica, però que molt probablement s’acompanyaria d’altres actuacions 
(reurbanització, eixamplament de les voreres, etc) amb un abast difícil d’acotar a manca d’un 
pla director més definit. D’altra banda, convé tenir present que actualment l’Avinguda 
Barcelona/València és un vial d’elevada càrrega i sense alternativa immediata, motiu pel qual 
probablement el cost més important no radiqui en les actuacions sobre el tram afectat, sinó en 
l’adequació de recorreguts alternatius que garanteixin la mobilitat. 

Es considerarà que la inversió associada a aquesta mesura correctora, incloent-hi els 
canvis de senyalització  per als recorreguts alternatius, reurbanització, adequació i integració de 
l’actual eix a l’entramat comercial urbà de Molins etc pot suposar un cost total de 500.000€. 

7.6.- Valoració Global dels resultats. 

La següent taula exposa el resum de les principals característiques de les diferents 
alternatives estudiades, tant en termes de població afectada, com en termes d’inversió 
econòmica. S’hi mostren les següents variables: 

- Número de ciutadans que, pels efectes de les infraestructures incloses a l’estudi, es 
troba sotmesa a un nivell d’immissió nocturn, Ln, superior als 55dBA. Aquesta 
dada es mostra tant per l’a situació actual , com sota el supòsit de cadascuna de les 
alternatives de millora estudiades. 

- Número de ciutadans que, mitjançant cadascuna de les línies d’actuació, 
percebrien una millora en els nivells d’immissió nocturns. 

- Número de ciutadans que, respecte l’estat actual, experimentarien una millora 
d’immissió tal que passarien a rebre un nivell d’immissió nocturna inferior als 
55dBA. 

- Inversió estimativa associada a cadascuna de les alternatives, considerant la 
implementació bàsica. 

- Ratio d’inversió per ciutadà beneficiat, per a cadascuna de les alternatives 
incloses a l’estudi. 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 6: Molins de Rei. 

IT1310‐07_06 Rev. V01

04 de Desembre de 2014

Pàgina 56/ 80 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

Ratios Econòmics 

dBA 
Estat Actual  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 

nº habitants  nº habitants  nº habitants  nº habitants 

Ln>55dBA  7.240  7.091  7.091  6.143 

Beneficiaris globals  971  971  1.915 

Variació a Ln<55dBA  149  149  1.097 

Inversió Estimativa  462.000 €  1.197.000 €  500.000 € 

Ratio €/Beneficiari  476  1.233  261 

Taula  13. Taula resum. Comparativa general entre alternatives. 

Per a emetre una valoració coherent, convé tenir present que les alternatives 1 i 2 
focalitzen la seva acció sobre les zones residencials directament afectades per l’eix B-23/AP-2, 
mentre que l’alternativa 3 actua sobre un àmbit territorial totalment diferent, per bé que dintre 
del mateix terme municipal. 

Segons les dades recollides en aquest estudi informatiu, la alternativa 3 (pacificació 
del trànsit interior de Molins de Rei) és la que presenta un balanç més atractiu en quant a la 
millora acústica esperable a la zona de l’Avinguda Barcelona/València, tant en termes de 
reducció de nivells sonors (segons es mostra a la gràfica nº34) com en termes de volum de 
població beneficiada (taula nº12) . Així, aquesta opció beneficiaria a prop de dos milers de 
ciutadans, dels quals més de la meitat passarien a estar exposats a nivells d’immissió nocturna 
inferiors als 55dBA. No obstant, l’abast econòmica d’aquesta operació dependrà molt de 
l’estratègia que es segueixi per assolir aquesta fita, situant-se en un ratio de 260€ per càpita 
(beneficiària) si es considera un ordre d’inversió de 500.000€. En quant al punt de major 
complexitat, caldrà resoldre el repte de garantir la mobilitat proporcionant recorreguts 
alternatius que no deteriorin l’ambient sonor a zones actualment sense conflicte. 

En quant a les actuacions per minvar l’impacte de l’eix B-23/AP-2, la densitat de vials 
paral·lels i també el nus d’unió amb l’antiga N-340 dona lloc a un escenari en què resulta 
complicada la implementació de solucions d’apantallament amb un rendiment raonablement 
elevat. Així, apantallar aquest tronc d’alta capacitat no evitarà el trànsit pels carrils laterals (C-
1413a, entrades i sortides d la B-23/AP-2, etc), que coincideixen amb el casc urbà de Molins de 
Rei. En conclusió, aquesta línia es troba amb un límit imaginari d’efectivitat, a partir del qual 
incrementar el rendiment acústic requereix un esforç inversor molt elevat, però que no permetrà 
erradicar altres fonts de soroll importants. Malgrat aquesta valoració que, objectivament, posa 
de relleu uns resultats previsiblement mediocres, en termes de percepció cal preveure que una 
disminució important del soroll de la B-23/AP-2 es traduirà en un increment prou important del 
confort a peu de carrer (via pública) i els primers pisos dels edificis residencials propers. 

En conclusió, les alternatives 1 i 2 assoleixen uns rendiments acústics i en termes 
d’exposició molt similars, ja que les previsions apunten a què la població beneficiada es situa al 
voltant del miler de persones, de les quals prop de 150 passarien a estar exposades a nivells 
d’immissió nocturna inferiors als 55dBA. Els ratios econòmics (inversió per càpita, comptant 
només població beneficiària) gairebé es tripliquen (de 476€/benef. a 1.233€/benef.) si enlloc 
d’una pantalla lineal s’opta per una pantalla amb voladís, mentre que en termes d’immissions la 
diferència estimativa és mínima. 

Assolir una situació de major confort acústic a l’entorn d’aquest eix viari implicaria 
una reordenació integral d’aquest sector, amb un cost econòmic difícil de quantificar, pel fet 
d’incloure actuacions que anirien molt més enllà de la finalitat estrictament acústica. 
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Annex I FITXES DE  MESURA DE CURTA DURADA 
 
 



Punt 1
Avinguda de la Mancomunitat / Carrer Pep Ventura

Dia 22/07/2014

Hora d’Inici 11:07h

Durada 15 min

Leq 65,0 dBAdB(A)
L10 66,2 dBAdB(A)
L90 45,8 dBAdB(A)

Cotxes 
(vehicles/15min) 43

Motos
(vehicles/15min) 3

Pesats
(vehicles/15min) 2

Observacions Afectació de soroll ferroviari i trànsit 
local.

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): 2,5
Amplada de la via (m): 5
Amplada de la vorera (m): 2
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: 2
Sentits de circulació: 2

Punt 2
Avinguda València, 21-23

Dia 01/09/2014

Hora d’Inici 16:58h

Durada 10 min

Leq 66,2 dBAdB(A)
L10 70,1 dBAdB(A)
L90 54,6 dBAdB(A)

Cotxes 
(vehicles/10min) 86

Motos
(vehicles/10min) 6

Pesats
(vehicles/10min) 6

Observacions Soroll de trànsit de l’Av. València, 
antiga N-340.

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): 2
Amplada de la via (m): 6
Amplada de la vorera (m): 2
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: 2
Sentits de circulació: 2



Punt 3
Avinguda València / Passatge del Terraplé

Dia 01/09/2014

Hora d’Inici 17:22h

Durada 10 min

Leq 67,7 dBAdB(A)
L10 70,4 dBAdB(A)
L90 61,0 dBAdB(A)

Cotxes 
(vehicles/10min)

130 (Av. València) + 
77 (Passatge Terraplé)

Motos
(vehicles/10min)

14 (Av. València) + 
8 (Passatge Terraplé)

Pesats
(vehicles/10min)

8 (Av. València) + 
0 ( Passatge Terraplé)

Observacions

Soroll de trànsit a la confluència de 
l’Avinguda València i del Passatge del 

Terraplè, vies principals de trànsit 
local del municipi.

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): 2
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -

Punt 4 
Llar d’infants El Molí 
 

 
 Dia 01/09/2014 

Hora d’Inici 17:47h 

Durada 10 min 

Leq dB(A) 62,2 dBA 
L10  dB(A) 65,4 dBA 

L90  dB(A) 57,2 dBA 

Cotxes 
(vehicles/10min) 49 (C1413a) + 30 (Av. Caldes) 

Motos 
(vehicles/10min) 4 (C1413a) + 2 (Av. Caldes) 

Pesats 
(vehicles/10min) 2 (C1413a) + 0 (Av. Caldes) 

 

Observacions 
Afectació de soroll viari de l’autovia 
AP-2, la carretera C-1413a i trànsit 

local. 

 
 
 

 

Alçada del sonòmetre (m): 1,50 
Distància a la paret (m): - 
Amplada de la via (m): - 
Amplada de la vorera (m): - 
Tipus de paviment: Asfalt 
Carrils de circulació: - 
Sentits de circulació: - 
 



Punt 5
C/ Jacint Verdaguer, 104B

Dia 01/09/2014

Hora d’Inici 18:10h

Durada 10 min

Leq 68,5 dBAdB(A)
L10 71,8 dBAdB(A)
L90 54,8 dBAdB(A)

Cotxes 
(vehicles/10min) 279

Motos
(vehicles/10min) 15

Pesats
(vehicles/10min) 0

Observacions Soroll de trànsit local en una de les 
vies principals del municipi.

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): 1,50
Amplada de la via (m): 5
Amplada de la vorera (m): 3
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: 2
Sentits de circulació: 2

Punt 6
Mercadona / Hotel Ibis

Dia 01/09/2014

Hora d’Inici 18:30h

Durada 10 min

Leq 61,7 dBAdB(A)
L10 63,4 dBAdB(A)
L90 59,4 dBAdB(A)

Cotxes 
(vehicles/10min) 75

Motos
(vehicles/10min) 3

Pesats
(vehicles/10min) 8

Observacions Afectació de trànsit viari de l’autovia
AP-2 i la carretera C-1413a.

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -



Punt 7
Riu Llobregat

Dia 01/09/2014

Hora d’Inici 18:52h

Durada 10 min

Leq 60,6 dBAdB(A)
L10 61,8 dBAdB(A)
L90 59,1 dBAdB(A)

Cotxes 
(vehicles/10min) -

Motos
(vehicles/10min) -

Pesats
(vehicles/10min) -

Observacions Afectació de trànsit viari de l’autovia
AP-2 i la carretera C-1413a.

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: terra
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -

Punt 8
Davant B-23 (Parc)

Dia 01/09/2014

Hora d’Inici 19:19h

Durada 10 min

Leq 62,2 dBAdB(A)
L10 63,9 dBAdB(A)
L90 60,1 dBAdB(A)

Cotxes 
(vehicles/10min) -

Motos
(vehicles/10min) -

Pesats
(vehicles/10min) -

Observacions Afectació de trànsit viari de l’autovia
B-23.

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: terra/gespa
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -
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Annex II FITXES DE  MESURA DE LLARGA DURADA 

 



Lden = 66 dB(A) Leq dia(7-21h) = 63,4 dB(A) Leq vespre(21-23h) = 61,5 dB(A) Leq nit(23-7h) = 57,5 dB(A) 

Punt 1 
Escola Pont de la Cadena

Foto 1: Mesura  en  el punt 1
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*�Les mesures�s'han�realitzat�cada�5�minuts

Observacions: Punt representatiu del soroll de trànsit de l’autovia B-23.

Alçada del sonòmetre (m): 1,30
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt 
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -

Data: 22/07/2014 – 23/07/2014      Hora d’inici: 12:00h    
Temps total de mesura: 24h  Hora de finalització:  12:00h 

Lden = 61 dB(A) Leq dia(7-21h) = 58,5 dB(A) Leq vespre(21-23h) = 57,8 dB(A) Leq nit(23-7h) = 53,9 dB(A) 

Punt 2 
Llar d’Infants Municipal “El Molí” 

Foto 1: Mesura  en  el punt 2
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*�Les mesures�s'han�realitzat�cada�5�minuts

Observacions: Punt representatiu del soroll de trànsit de l’autovia AP-2 i la carretera  
C-1413a a façana.

Alçada del sonòmetre (m): 1,30
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt 
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -

Data: 22/07/2014 – 23/07/2014      Hora d’inici: 11:30h    
Temps total de mesura: 24h  Hora de finalització:  11:30h



Lden = 66 dB(A) Leq dia(7-21h) = 67,3 dB(A) Leq vespre(21-23h) = 61,8 dB(A) Leq nit(23-7h) = 40,0 dB(A) 

Punt 3 
Punt Jove 

Foto 1: Mesura  en  el punt 3 
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*�Les mesures�s'han�realitzat�cada�5�minuts

Observacions: Punt representatiu de vivendes afectades pel soroll de trànsit de 
l’avinguda València, antiga N-340. A la vista dels resultats les dades recollides entre les 
11h i les 21h30 no són representatives del soroll de trànsit que volem mesurar; 
l’increment es deu a soroll de maquinària. 

Alçada del sonòmetre (m): 1,30
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt 
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -

Data: 23/07/2014 – 24/07/2014      Hora d’inici: 12:30    
Temps total de mesura: 24h  Hora de finalització:  12:30
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Annex III PLÀNOLS DE CARTOGRAFIA ACÚSTICA 
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Annex IV BUTLLETINS DE VERIFICACIÓ PERIÒDICA 

DELS INSTRUMENTS 
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1.- INTRODUCCIÓ. 

L’any 2013, l’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar el Pla de Sostenibilitat 
Ambiental (PSAMB) com a full de ruta de les línies estratègiques d'actuació, així com les 
mesures i accions concretes a desenvolupar per a la sostenibilitat ambiental en el territori 
metropolità. 

Aquest Pla va plantejar la sostenibilitat a diferents escales: el conjunt del territori 
metropolità, la pròpia Institució de l’AMB i els 36 municipis que en formen part. I cadascuna de 
les tres escales es va estructurar en 6 eixos temàtics, essent l’educació per a la sostenibilitat un 
eix de caràcter transversal. 

 

     
Imatge 1:: Estructura i eixos del PSAMB (AMB, 2013) 

 

Dins de l’eix 5 de Salut ambiental, es va realitzar un innovador treball per saber la 
qualitat acústica global del territori metropolità, on es va recopilar i analitzar tota la informació 
existent, tant a nivell municipal com de les infraestructures viàries, ferroviàries i aeroportuàries 
més rellevants. La diferent procedència de la informació va fer necessari un tractament previ 
d’homogeneïtzació d’aquesta i alhora un nou càlcul de les fonts que es solapaven en un mateix 
àmbit, per així tenir una imatge del soroll total final. 

Aquest treball va permetre tenir la primera imatge acústica global de l’àrea 
metropolitana. Això va permetre per un cantó identificar les zones on probablement hi ha algun 
conflicte acústic i per l’altre cantó identificar les zones amb major qualitat acústica que 
s’haurien de preservar. 

Tal i com ja recollia una de les mesures del PSAMB, el present treball vol aprofundir 
en la línia iniciada pel treball anteriorment explicat i analitza amb major detall els punts que 
s’han considerat més problemàtics a nivell acústic. Així, el primer vector sobre el qual 
s’aprofundeix és en avaluar l’afectació deguda a les grans infraestructures i eixos viaris, i 
estudiar la viabilitat i efectivitat d’eventuals mesures correctores. 

A partir dels 17 punts a priori més crítics presents a l’AMB, s’ha realitzat una 
modelització acústica de major detall per confirmar sí és una zona amb problemes de superació 
acústica, i en cas que ho sigui, establir les mesures correctores més adequades i més efectives en 
cada cas. Al llarg de l’any 2013 s’ha realitzat el projecte d’integració de la cartografia acústica 
dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona AMB, com a primer pas d’una ambiciosa 
línia de treball i amb un important ventall d’aplicacions per a agilitzar el control i la gestió del 
soroll ambiental als municipis de l’AMB. 
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Imatge 2: Nivells de soroll diürn, AMB 2013 

2.- OBJECTE I ABAST DE L’ESTUDI. 

Les àrees analitzades a cadascun dels casos específics aprofundeixen en l’estudi de les 
afectacions identificades a l’àrea d’influència de les principals infraestructures de la zona, tant 
les que es localitzen fora del casc urbà, com les que es localitzen a l’interior de l’àrea urbana. 
S’inclouen en el catàleg de focus sonors tots aquells que han estat inclosos en les diferents 
versions de cartografia acústica incloses en el PSAMB, i que generalment responen a grans 
eixos viaris i vies d’alta capacitat, carreteres interurbanes, comarcals i nacionals, així com eixos 
ferroviaris. En aquells casos en què el municipi disposa de mapa acústic de trànsit viari local, 
aquest vector també s’inclou en l’anàlisi. 

Atès que la integració de la cartografia acústica en aquestes zones ha posat de relleu 
l’existència d’àrees de superació dels nivells sonors permesos o desitjables (aquests indicadors 
existents s’obtenen de contrastar els diferents mapes de soroll d’infraestructures respecte els 
llindars permesos), l’anàlisi en detall s’orientarà a determinar l’aportació de cadascuna de les 
infraestructures, per a comprovar que efectivament aquests indicadors de superació són 
representatius del que succeeix en l’escenari real, i estudiar quines actuacions correctores poden 
oferir una millora significativa. 
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3.- MARC LEGAL I NORMATIU. 

La legislació aplicable en afers relatius al control i la gestió del soroll ambiental es 
desglossa en diferents lleis i reglaments, de caràcter estatal, autonòmic i local, que es presenten 
a continuació:  

- Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del 
soroll ambiental. Àmbit d’Aplicació: Comunitat Econòmica Europea. 

- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll. Àmbit d’aplicació: estat 
espanyol. 

- Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, en allò referent a l’avaluació i gestió 
del soroll ambiental. Àmbit d’aplicació: estat espanyol. 

- Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a zonificació acústica, 
objectius de qualitat i emissions acústiques. Àmbit d’Aplicació: estat 
espanyol.  

-  Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
Àmbit d’aplicació: Catalunya. 

- Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a 
l’elaboració de Mapes de Capacitat Acústica. Àmbit d’aplicació: Catalunya.  

- 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. Àmbit d’aplicació: Catalunya. 

- Ordenances Municipals específiques per al control i la gestió del soroll i les 
vibracions. Àmbit d’aplicació: termes municipals inclosos en l’àrea d’estudi.  

Les àrees d’afectació de les diferents infraestructures s’han obtingut dels 
corresponents estudis específics i mapes estratègics de soroll elaborats per les Administracions 
titulars. 

Per a l‘elaboració dels mapes de soroll actualitzats s’han emprat tècniques de 
modelització i simulació incloent els mètodes de càlcul definits a l’Annex 8 – Exigències 
relatives als mètodes de càlcul i mesurament per a la determinació dels índexs de soroll i els 
equips de mesurament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, tal i com s’indica al capítol de metodologia. 
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4.- METODOLOGIA. 

L’estudi específic dels potencials escenaris de conflicte es desenvoluparà seguint el 
següent esquema de treball:  

 

 

 

 

 

DIAGNOSI 
PSAMB

•Població
•Usos Sensibles
•Àrees de Conflicte

AVALUACIÓ 
INCIAL

•Plà d'Usos/POUM/Mapes de Capacitat
•Usos Sensibles
•Participació Ajuntaments

MODELITZACIÓ

•Cartografia BR/ICC
•Aforaments MFOM/Diputació BCN/Estudis de Mobilitat
•Aforaments ferroviaris

TREBALL DE 
CAMP

•Sonometries
•Aforaments
•Observacions in situ

AVALUACIÓ EN 
DETALL

•Població
•Usos Sensibles
•Àrees de Conflicte

MESURES 
CORRECTORES

•Tècniques
•Inversions
•Efectivitats

DOCUMENT

•Critesis de l'estudi i metodologia
•Cartografiat de resultats de modelització
•Conclusions
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4.1.- Diagnosi a partir dels Resultats del PSAMB. Avaluació Inicial. 

En el transcurs dels anteriors treballs d’integració de la cartografia acústica de l’Àrea 
Metropolitana (2013), s’identificaren una sèrie d’escenaris en els quals els resultats apuntaven a 
una possible existència de superacions importants de nivells sonors per sobre dels previstos o 
permesos, en el què s’anomenen zones de conflicte, deguda a la coexistència entre usos 
residencials i grans infraestructures i eixos viaris, de titularitat i/o gestió supramunicipal. Amb 
la finalitat d’aprofundir en l’estudi de l’abast d’aquests escenaris de conflicte, i determinar la 
possibilitat d’emprendre mesures correctores o programes de millora, des del PSAMB es van 
seleccionar un total de 17 punts/escenaris, on es va considerar prioritari fer un primer estudi 
d’aprofundiment. 

Els àmbits d’estudi, amb infraestructures de mobilitat que probablement tenen una 
incidència sobre zona urbana, són els següents: 

 

1. Zona Castelldefels: C-32, C-31 i C-245 

2. El Prat de Llobregat: Carretera B-250 

3. Nus Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern: B-23, N-340, B-20, C-245 

4. Sant Feliu de Llobregat: A-2, B-23 i via del tren 

5. Sant Vicenç dels Horts: A-2, B-23 i va del tren 

6. Molins de Rei: A-2, B-23, N-340 Nord, AP-2, C-1413a i via del tren 

7. Cervelló: N-340 Nord 

8. Pallejà: A-2, C-1413a, AP-2 

9. El Papiol: A-2, C-1413a, AP-2 

10. Sant Andreu de la Barca: A-2, AP-7 i via del tren 

11. Sant Cugat del Vallès: Barri de Mirasol, afectat per AP-7 

12. Badia del Vallès: zona adjacent a la C-58 

13. Zona de Ripollet i Cerdanyola: C-58 i via del tren 

14. Zona Nord de Montcada: C-33, C-17 i via del tren 

15. Badalona – Sant Adrià del Besòs: C-31 

16. Badalona: B-20 Nord 

17. Montgat: C-31 

 

La següent ortofotoimatge ubica els àmbits d’estudi sobre la imatge de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

S’observa que es concentren especialment al corredor d’infraestructures del Baix 
Llobregat, la circumval·lació de l’autopista AP-7, així com a nusos viaris de la zona d’accés des 
del Maresme o des del Garraf, a banda d’un cas proper al Prat de Llobregat, però associat a 
trànsit viari. 
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Imatge 3: Localització de les àrees d’estudi en detall. 

 

Per tal de determinar l’abast dels eventuals conflictes o àrees de superació dels llindars 
sonors previstos, es realitzarà una anàlisi preliminar dels usos sensibles ubicats a cadascuna de 
les zones d’estudi o les seves immediates proximitats. Aquest exercici permetrà conèixer amb 
més detall la tipologia d’usos afectats (habitatges, àrees educatives o culturals, centres sanitaris, 
etc.). Tanmateix, permetrà disposar d’un criteri més per a decidir quines zones han de ser 
objecte d’actuacions correctores o preventives, o quines zones poden situar-se en un segon 
terme de prioritat. 

4.2.- Modelització en detall de l’àmbit en estudi. 

Les característiques de l’espai estudiat i dels focus sonors que hi intervenen es 
reproduiran sobre un model de càlcul, que permetrà estudiar mitjançant càlculs predictius, els 
efectes de les diferents vies d’actuació que es proposin. 

Les modelitzacions es calcularan mitjançant les metodologies definides per a cadascun 
dels tipus de font sonora que poden intervenir en un estudi predictiu de soroll ambiental, segons 
els mètodes recollits a l’Annex 8 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica: 

- Caracterització i Modelització del soroll de trànsit rodat segons el mètode 
NMPB-Routes (1996/2008). 
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- Caracterització i Modelització del soroll de trànsit ferroviari, si s’escau, 
segons el mètode NMPB-Fer i model SRM-II. 

- Modelització de trànsit aeroportuari segons ECAC Doc.29. 

A diferència dels Plans d’Acció clàssics, la possibilitat de poder emetre una diagnosi 
del vector soroll en el seu conjunt permetrà també determinar l’origen de les diferents 
contribucions, per tal de conèixer també la jerarquia de responsabilitats a l’hora d’afrontar un 
hipotètic pla de mesures correctores. 

D’aquesta manera, s’identificaran els focus i s’agruparan per tipologies, diferenciant-
ne les característiques i els aspectes més rellevants que ajudin a interpretar la realitat sonora en 
la que participen. 

En referència a la cartografia emprada per a l’estudi, cal destacar l’ús d’una base 
cartogràfica amb un grau de detall inusual per aquest tipus de treballs. Així, si habitualment les 
bases cartogràfiques de referència parteixen de les sèries d’escala 1:5000 de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC), amb corbes de nivell de 5 metres de resolució, en aquest estudi 
s’ha regenerat la topografia a partir de les matrius de model digital de terreny elaborades per 
Barcelona Regional a partir de dades de l’ICC. Aquest format consisteix en reconstruir el 
terreny amb matrius de punts equiespaiats 2x2 metres en el pla X,Y, amb una resolució d’alçada 
de 1cm. Aquesta altíssima resolució permet reproduir amb molt més detall la forma i evolució 
del sòl,i conèixer el seu efecte sobre la propagació del so. 

Les següents imatges mostren la diferència en grau de detall entre una topografia 
reconstruïda a partir de corbes de nivell amb 5m de resolució, i el mateix terreny reconstruït a 
partir d’una matriu DTM de 2x2m de resolució: 

 

 
Imatge 4: Reconstrucció de topografia a partir de corbes de nivell de 5m de resolució V. 
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Imatge 5: Reconstrucció de topografia a partir de matriu DTM amb 2x2m de resolució H. 

 

Les estadístiques meteorològiques s’han inclòs en la modalitat que recomana la guia 
de bones pràctiques per a la confecció de mapes estratègics de soroll de la Unió Europea (Good 
Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise 
Exposure). En base a aquest text de mètodes recomanats per a la confecció de mapes acústics 
mitjançant eines de modelització, les circumstàncies meteorològiques es consideraran, en funció 
de la franja horària d’estudi, amb els següents condicionants: 

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari diürn és del 50%.   

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari de vespre és del 75%.   

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari nocturn és del 100%.   

D’aquesta manera, cal preveure que la modelització de les dades de caracterització 
nominals (representatives per a una anualitat) dels elements inclosos a l’escenari, oferirà uns 
resultats lleugerament sobre-estimats. Aquesta deriva es considera que incrementa les garanties 
de les polítiques de gestió i protecció de la població vers a les exposicions al soroll ambiental. 

Altres variables pròpies de la modelització contemplen una única reflexió en façanes 
(seguint les recomanacions de càlcul del mètode NMPB, atès que essencialment el soroll 
considerat a l’estudi prové del trànsit) , i consideren els paviments com a superfícies 
acústicament reflectants (llevat d’allà on explícitament es tingui constància de què el paviment 
sigui drenant, porós o sonoreductor), al contrari de les zones vegetades o agràries, on es 
considerarà que el sòl és predominantment fonoabsorbent. 

La modelització s’ha dut a terme sobre la plataforma CadnaA, desenvolupada per 
Datakustik GmbH. Aquest software permet integrar la totalitat de les dades necessàries per a la 
modelització d’escenaris urbans, industrials i entorns d’infraestructures (propagació acústica en 
ambient exterior), i reproduir les condicions de propagació sonora mitjançant els algorismes de 
càlcul oficialment recomanats a tal efecte. 
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El tractament de dades posteriors, tant pel que fa a l’edició de cartografia, l’anàlisi de 
resultats i els càlculs estadístics i comparatius, s’han desenvolupat sobre la plataforma MapInfo, 
desenvolupada per PitneyBowes Software Inc. Aquesta eina permet dur a terme el tractament 
gràfic i de dades en un entorn georeferenciat, assimilable per a la majoria de les plataformes de 
gestió d’informació geogràfica (GIS). 

4.3.- Treball de Camp i Sonometries de la Zona d’Estudi. 

La realitat sonora de l’espai estudiat es contrastarà mitjançant la realització de 
sonometries in situ, amb les que en primer lloc es copsarà la precisió dels valors reflectits als 
diferents tipus de mapes de sorolls. La pròpia campanya de treball de camp permetrà conèixer 
amb detall les condicions de l’entorn i les característiques de l’escenari que han de permetre 
explicar les línies de treball que s’encetaran. 

Les sonometries es duran a terme seguint el protocol definit a l’efecte als Annexos 
tècnics de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i en cas 
de discrepància, es resoldran seguint allò que disposa la Norma ISO:1996 sobre mesura i 
avaluació de nivells sonors ambientals, o bé aquell procediment que cada cas particular 
aconselli. 

En funció de les característiques de l’entorn i/o del soroll a caracteritzar, les 
sonometries es podran realitzar mitjançant mostres de curta durada, o bé mitjançant registres de 
llarga durada i monitoritzacions. 

Alhora, el treball de camp permetrà recopilar un important volum de dades que 
permetran complementar les cartografies (ubicació d’elements rellevants, edificacions noves, 
apantallaments recents, etc) o bé per explicar alguns resultats (aforaments parcials, distribució 
d’usos, etc). 

Per a la realització de les sonometries i les monitoritzacions, s’han utilitzat els 
següents equips: 

- Sonòmetre integrador/analitzador Bruel&Kjaer, Mod. 2250, nº de sèrie 2765002. 
- Sonòmetre integrador/analitzador CESVA, Mod. SC-310, nº de sèrie T224286. 
- Sonòmetre integrador/analitzador CESVA, Mod. SC-310, nº de sèrie T224583. 
- Calibrador de nivell sonor CESVA, Mod. CB-5, nº de sèrie  035126. 
- Calibrador de nivell sonor CESVA, Mod. CB-5, nº de sèrie  041298. 
- kit/micròfon d’ intempèrie CESVA, Mod. TK-1000, núm. de sèrie T224851. 
- kit/micròfon d’ intempèrie CESVA, Mod. TK-1000, núm. de sèrie T227636. 
- Estacions de monitorització sonora contínua en ambient exterior (IP65). 

L’instrumental es manté al corrent de les seves obligacions de verificació periòdica i 
Metrologia Legal, segons l’estipulat a l’Ordre Ministerial ITC/2845/2007, del Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme, pel qual es regula el control metrològic de l’estat dels 
instruments destinats a la mesura de so audible i dels calibradors acústics.  
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4.4.- Avaluació detallada. 

4.4.1.- Avaluació en termes d’edificis exposats. 

Els resultats de la modelització es contrastaran amb les observacions de camp, per 
garantir que els resultats de la modelització són representatius de l’escenari assajat. Alhora, es 
compararan els resultats obtinguts, un cop validats, amb els resultats copsats al PSAMB, per tal 
de confirmar o desestimar, si s’escau, l’existència i abast del conflicte acústic. 

Per tal de determinar l’abast d’una eventual zona de conflicte, els nivells sonors 
calculats es contrasten amb els valors permesos segons els Mapes de Capacitat Acústica, en 
aquells municipis en què aquest Mapa ha estat aprovat i sigui vigent. En casos en els quals no hi 
hagi Mapa de Capacitat Acústica o bé no estigui actualitzat, i atès que els conflictes s’estudien 
sobre usos receptors essencialment residencials, es tindrà en compte que els valors objectiu 
d’una zona de sensibilitat acústica A4 (predomini del sòl d’ús residencial) o d’una zona B1 
(coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents) 
són de 65 dBA en període diürn i vespre, i de 55 dBA en període nocturn, per a zones 
urbanitzades existents. 

Per a il·lustrar l’abast d’una determinada zona de superacions, s’empra la mateixa 
codificació que la utilitzada al PSAMB per a representacions sobre ortofotomapes o plataforma 
Google Earth: esferes de color vermell indiquen edificis on s’enregistren superacions de més de 
10dBA dels nivells d’immissió nocturna respecte els valors permesos per a usos residencials, i 
les esferes taronges identifiquen superacions d’entre 5 i 10 dBA. 

Convé tenir present que les esferes mostrades al PSAMB s’obtenien d’avaluar 
l’afectació d’un determinat edifici a partir dels plànols d’isòfones publicats per a cada 
infraestructura i que, per norma general, corresponen a càlculs de propagació expressats en 
malles de nivells sonors a 4 metres sobre el nivell del sòl. 

En el cas de la modelització detallada que s’ha dut a terme per a aquest treball, en 
canvi, l’avaluació determina la condició pitjor de cada agrupament de façanes (amb una 
resolució de parcel·la o illa d’edificis). Això, a efectes pràctics, vol dir que l’avaluador de 
façanes determina el major nivell d’immissió dels calculats a qualsevol dels trams de façana, i a 
qualsevol de les alçades/pisos.  

Recuperant d’aquest càlcul els nivells corresponents a una alçada de 4 metres, s’obté 
un indicador visual còmode i representatiu, resultat de simplificar l’enorme volum de dades que 
es genera amb el procediment d’avaluació acústica d’edificis, i fàcilment comparable amb les 
dades extretes de la primera fase del PSAMB. 

Les següents imatges il·lustren aquest procés d’extracció de dades a partir de 
l’avaluació d’edificis. 

La primera imatge correspon al resultat gràfic d’executar el procediment de càlcul 
d’immissions a façana d’un determinat bloc d’edificis, en aquest cas d’una alçada equivalent a 9 
pisos (PB+8). S’observa que el procediment de càlcul determina el nivell d’immissió a 
cadascuna de les plantes, i en trams equiespaiats per tal d’obtenir una matriu d’indicadors que 
sigui representativa:  
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Imatge 6: Resultat de l’avaluació d’edificis (immissions a façanes) en uns blocs de PB+8 plantes. 

L’indicador d’avaluació d’edifici “resumeix” els resultats dels indicadors de façana, i 
retorna tres paràmetres: 

- Les plantes de l’edifici en les quals es detecta superació respecte el llindar 
d’immissió per a usos residencials (a l’exemple, s’observen superacions des de la 
planta 1 fins a la 8). 

- El nivell d’immissió màxim enregistrat a qualsevol dels trams de façana i a 
qualsevol planta, en període diürn i nocturn. A l’exemple, l’avaluador indica que 
els nivells màxims són de 69 i 63dBA per als períodes diürn i nocturn, 
respectivament. 

        
Imatges 7 i 8: Indicadors d’avaluadors d’edifici a partir de les immissions en façana, període dia i nit. 

Finalment, per obtenir una representació que resulti fàcilment comparable amb els 
resultats dels treballs realitzats pels diferents ens titulars de les infraestructures, i recopilats al 
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PSAMB, de cadascun d’aquests avaluadors d’edifici s’extreuen les dades corresponents a una 
alçada de 4 metres, i es mostren sobre una base de Google Earth amb la mateixa codificació de 
colors que el PSAMB, en funció de la superació identificada. 

4.4.2.- Avaluació en termes de població exposada. 

Com a factor determinant en el procés d’avaluació de l’abast d’una determinada zona 
de conflicte acústic, i com a criteri objectiu que permet valorar l’efectivitat d’eventuals mesures 
correctores, el treball inclou també un anàlisi en termes de població exposada. 

En aquest sentit, el creuament de les àrees d’afectació (plànols d’isòfones) amb les 
bases de dades que combinen edificació, usos del sòl i cens/demografia permet obtenir de cada 
escenari estudiat, una correlació amb el nombre d’habitants afectats pels diferents ventalls de 
nivells sonors, valorar el volum de ciutadans que es veurien beneficiats per les diferents 
alternatives de millora, etc. 

En concret, l’estudi aprofundeix en l’anàlisi demogràfic d’exposicions al soroll des de 
quatre perspectives: 

- Quantificant, en números absoluts (nº d’habitants), la població exposada als 
diferents nivells sonors generats per les infraestructures i xarxes de mobilitat 
objecte d’anàlisi, tant en les circumstàncies actuals (models actualitzats), com 
sota les diferents propostes de línies d’actuació que s’analitzen per a millorar les 
zones de conflicte. 

- Analitzant, en termes relatius (% d’habitants respecte el cens total del municipi), 
la part proporcional de la població inclosa en l’àmbit d’estudi, sota els diferents 
escenaris avaluats: estat actual, i eventuals línies d’actuació. 

- Quantificant el volum de població, en nº d’habitants, que veuen incrementat el seu 
confort acústic com a conseqüència de les diferents propostes de millora 
avaluades.  

- Avaluant l’escenari de superacions, en termes absoluts (nº d’habitants), 
identificant el número d’habitants exposats a un nivell sonor nocturn (Ln) superior 
als 55dBA, en tant que aquest llindar és el nivell objectiu de qualitat acústica per 
usos residencials en horari nocturn, segons figura a l’Annex A de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de Protecció contra la Contaminació Acústica.    

L’anàlisi en termes de població exposada permetrà disposar també d’un barem 
objectiu que assigna a cada proposta de millora un paràmetre comparable. 

Cal tenir present, a l’hora de valorar les dades d’efectivitat i població exposada, que 
l’estudi inclou únicament les grans infraestructures i els principals eixos viaris que pertanyen (o 
afecten) cadascun dels àmbits analitzats. En canvi, l’anàlisi estadístic i demogràfic 
necessàriament inclou com a paràmetre la totalitat del cens dels termes municipals afectats. En 
conseqüència, cal ser curosos a l’hora de valorar les eventuals conclusions que es puguin 
extreure de l’anàlisi de dades: 

- Una mesura correctora implementada en els municipis A i B, i que aparentment 
suposen una millora per a un “X”% de la població, no serà comparable a no ser 
que es ponderi aquest percentatge respecte al nº total d’habitants del terme. En 
conclusió, per a la valoració comparativa d’unes determinades actuacions, és molt 
més recomanable comparar el volum total de ciutadans, si la comparació es 
realitza entre actuacions proposades a termes municipals diferents.  
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- En canvi, per a la comparació d’efectivitats de mesures correctores proposades en 
l’àmbit d’un mateix terme municipal, la comparació de població en termes de 
percentatges probablement ofereixi una perspectiva més àgil. 

- D’altra banda, el fet d’incloure un numero limitat de fonts sonores en els estudis, 
implica que les conclusions que se’n extreguin seran vàlides només pels nivells 
sonors associats a aquelles infraestructures. A efectes pràctics, si les taules 
d’avaluació d’un determinat escenari mostren els diferents grups de població 
afectats pels diferents nivells sonors, referits a la totalitat de la població, cal tenir 
present que les estadístiques es refereixen únicament a nivells sonors atribuïbles a 
les infraestructures incloses a l’estudi. En cap cas, aquestes taules-resum poden 
considerar-se extrapolables a la totalitat de la població, en tant que molt 
probablement existeixen altres escenaris sonors i ciutadans exposats a nivells 
sonors, d’altres fonts de soroll (altres infraestructures, trànsit local, etc) que no 
formen part de l’escenari estudiat a cada cas.  

4.5.- Mesures i accions preventives/correctores. 

S’enumeraran en aquest capítol un recull de les principals línies de treball que podrien 
estudiar-se amb la finalitat de minvar l’impacte acústic de les activitats i/o infraestructures que 
contribueixen de forma determinant a la superació dels llindars acústics.  

Tradicionalment, per reduir el nivell de so emès per una font de soroll en un receptor 
concret, es pot actuar: 

- Sobre la font. En termes estrictament acústics, és el mètode més efectiu, ja que 
evita la propagació i dispersió de les ones sonores tan bon punt son emeses per la 
font de soroll. L’àrea beneficiada és la pràctica totalitat de l’entorn del focus 
sonor. A la pràctica, això es tradueix en encapsulaments/tancaments (molt habitual 
en el tractament de focus industrials i màquines), millores en característiques 
pròpies del sistema emissor (com pot ser l’asfalt sonoreductor en xarxes viàries), 
etc.  

- Sobre el camí de propagació, les tècniques solen orientar-se a dificultar la 
propagació de les ones sonores, mitjançant obstacles que obliguin a les ones 
sonores a superar elements d’apantallament, difraccions, etc. L’exemple clàssic és 
la pantalla acústica que evita en part la propagació del so emès pel trànsit viari. 
L’àrea beneficiada en aquest cas és limitada a les zones per a les quals s’ha 
dissenyat la millora. Receptors situats fora d’aquesta àrea de millora no percebran 
cap canvi, o poden fins i tot veure’s perjudicats.   

- Sobre el propi receptor. En casos en què l’actuació sobre la font o el camí de 
propagació és inviable (cost, dimensions, etc), s’estudia la possibilitat d’actuar 
sobre l’ítem receptor per tal de protegir-lo, en la mida del possible, de les 
immissions exteriors. En el cas d’edificis i habitatges, per exemple, aquesta línia 
inclou la millora dels elements de façana (façana, finestres, etc), tractaments de 
coberta i altres línies d’actuació, destinades a millorar la qualitat acústica a 
l’interior dels edificis. 

Altres solucions no estrictament acústiques passarien per optar per una reordenació 
racional del territori impedint usos conflictius adjacents, reorganització de la mobilitat, control 
de la velocitat de vehicles mitjançant controls semafòrics, gestió adequada de les activitats, etc. 
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Pel que fa a minvar l’afectació acústica de grans eixos viaris, les actuacions poden 
incloure qualsevol de les tres línies de treball, per bé que predominen les intervencions en forma 
de pantalles acústiques. 

L’estratègia que s’ha demostrat més efectiva per conflictes de trànsit viari interior als 
entramats urbans és la implementació de sistemes de regulació i gestió del trànsit que, sense 
minvar la mobilitat i les necessitats de transports i desplaçaments, permeti donar-hi resposta 
aconseguint una progressiva disminució dels nivells sonors als usos més sensibles. 

Els programes de regulació i gestió del trànsit urbà contemplen des de reduccions de 
velocitat i pacificacions o peatonalitzacions de vials que no necessiten donar cabuda a un 
aforament elevat de vehicles, a regulacions horàries en el cas de centres urbans per permetre 
l’aprovisionament de mercaderies durant una franja horària determinada, etc. Altres mesures 
consisteixen en regulacions de vialitat forçant la utilització de vials alternatius de forma activa 
(restriccions) com passiva (deixant a lliure elecció dels conductors, per tal de que per tendència 
natural s’acabi utilitzant rutes amb menor recorregut o més ràpides, però dissenyades per tal de 
proporcionar menor impacte a la població). 

En vies d’elevada densitat també s’està demostrant una certa efectivitat en quant a l’ús 
de paviments sonoreductors i fonoabsorbents, encara que cal considerar el sobrecost 
d’implantació, les necessitats de manteniment, etc. 

En aquells casos en els que les estratègies de minoració dels nivells de contaminació 
acústica no assoleixen els objectius marcats, o bé hi resulten inviables, cal pensar en la protecció 
dels usos sensibles per tal de garantir, si no es pot en l’exterior, un confort mínim al seu interior. 
Aquestes mesures correctores consisteixen en incrementar el grau d’aïllament en façana dels 
receptors (habitatges, centres educatius, centres sanitaris i hospitalaris, etc.) vers el soroll 
exterior. En el cas d’edificacions existents, això implica normalment la millora o reforç dels 
tancaments exteriors (finestres i carpinteries), i en el cas dels edificis en fase de projectes, 
vetllar per tal que els nivells d’aïllament previstos siguin els més adients a garantir una correcta 
protecció vers els nivells sonors exteriors. 

En definitiva, es contemplaran de forma diferenciada les mesures correctores que 
impliquin actuacions sobre el/els emissor/s (pantalles acústiques, talussos, paviments 
sonoreductors, etc), de les accions que impliquen intervencions sobre els usos receptors 
(actuacions sobre aïllaments en façana, recomanacions en distribució d’usos, etc), i les accions 
que requereixen una visió de conjunt de l’escenari i actuant sobre un ventall més ampli 
d’elements (mesures organitzatives, urbanístiques, etc.) 

Les diferents actuacions correctores seran objecte d’un estudi detallat, que inclourà, 
entre altres aspectes: 

- Una descripció, amb un grau de detall d’estudi informatiu, de les característiques 
tècniques o constructives, si s’escau, de les mesures proposades. 

- Una estimació, mitjançant assaig sobre el model o bé mitjançant previsions 
degudament justificades, dels efectes favorables que tindran sobre l’escenari 
acústic estudiat. Aquestes estimacions es descriuran tant en termes acústics 
(atenuacions, reduccions de dBA’s d’immissió) com en termes d’afectació 
(disminució del número d’usos afectats, població beneficiària de les millores, etc). 

- Una estimació del cost econòmic associat a cada mesura, juntament amb un ratio 
d’avaluació cost/benefici en termes de nivells sonors i població afectada. 

Cal recordar que els avaluadors d’edificis “clàssics” indiquen el nivell de soroll 
màxim identificat a qualsevol punt de la façana de l’edifici. En conseqüència, si un 
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apantallament protegeix efectivament les plantes inferiors d’un bloc de pisos, mentre que les 
plantes superiors queden fora de l’abast de l’apantallament, un avaluador d’edificis pràcticament 
no reflectirà cap mena de millora, per bé que aquesta millora efectivament hi sigui. 

Per evitar aquesta aparent “distorsió”, l’avaluació d’efectivitats de les eventuals 
mesures correctores s’ha dut a terme mitjançant l’avaluació d’edificis limitada a processar els 
nivells d’immissió a 4 metres d’alçada (equivalent a un primer pis). 

Per tal de disposar d’un esbós de criteri quantificable que permeti fer comparacions 
entre les diferents propostes de mesures correctores, es realitza una anàlisi estadística preliminar 
que, contemplant la totalitat dels edificis inclosos en l’àmbit d’estudi, en comptabilitza el grau 
de “benefici acústic” calculant el percentatge d’edificis que experimenten una millora lleu (entre 
0 i 2 dBA), mitjana (entre 2 i 5dBA) o clara (més de 5dBA de millora). 

A grans trets, els edificis inclosos a l’estudi són, aproximadament, els edificis inclosos 
en l’àrea d’aparent afectació extreta de les conclusions del PSAMB. Així, una mesura que 
ofereixi una efectivitat sobre el 15% dels edificis significa que s’han identificat millores en els 
nivells d’immissió en un 15% dels edificis inclosos en l’àrea d’estudi. Per tant, és un indicador 
molt orientatiu, en tant que una àrea d’estudi més àmplia o més estreta pot tenir una influència 
clara en la precisió d’aquest indicador estadístic.  

El capítol de mesures correctores es tancarà amb un resum de propostes analitzades, 
els avantatges i els inconvenients més destacats de cadascuna (cost, viabilitat, etc) amb les 
variables que poden ser essencials a l’hora de decidir quines accions es prioritzen respecte 
d’altres: 

- Solució més efectiva en termes estrictament acústics. 

- Solució més eficient en termes d’inversió vs edificacions beneficiades. 
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5.- DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA EN ESTUDI. 

Aquest document recull les tasques de recerca i anàlisi desenvolupades al voltant del 
cas nº7, que afecta al terme municipal de Cervelló (Barcelona). 

5.1.- Descripció física de l’entorn. 

L’àrea estudiada pertany al terme municipal de Cervelló. 

El municipi té una extensió de 24,14 km2, i una població de 8.721 habitants (dades de 
IDESCAT, 2013). L’entramat urbà es distribueix principalment al llarg de la travessera de la 
carretera N-340, identificant-se creixements urbanístics al vessant sud de la carretera, entre 
aquesta i la riera de Cervelló, amb predomini dels habitatges unifamiliars. A part del nucli urbà, 
existeixen diverses urbanitzacions repartides per tot el terme municipal, on coexisteixen 
primeres i segones residències. 

El terme municipal limita, pel nord, amb Corbera de Llobregat, pel NE amb La Palma 
de Cervelló, per l’E, amb Sant Vicenç dels Horts, pel SE, amb Torrelles de Llobregat, pel S amb 
Vallirana, pel SW amb Subirats, i per l’W amb el terme de Gelida. 

A l’E del casc urbà, llindant amb la carretera N-340, es troba el Polígon Industrial El 
Grab. 

El terme municipal està travessat d’est a oest per dues grans infraestructures: la 
carretera N-340 i l’autovia B-24. La construcció i entrada en servei d’aquesta última l’any 2003, 
a la part sud del terme municipal, ha comportat que els vehicles en trànsit en sentit Tarragona no 
hagin de travessar obligatòriament el nucli urbà. Conseqüentment, a partir de l’any en que es va 
posar en funcionament, es va reduir la intensitat de vehicles per la N-340 i per tant, el soroll de 
trànsit intern del municipi i els nivells de soroll als quals estava exposada la població. 

 
Imatge 9: Ortofoto de la zona en estudi. 
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Es tracta d’un municipi situat en plena natura i rodejat de muntanyes. Més de la meitat 
del seu territori està qualificat com a no urbanitzable i una gran part d’aquest, a més, està inclòs 
dins el Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEINC) i la Xarxa Natura 2000. 

5.2.- Caracterització de fonts/focus de soroll. 

Els focus de soroll més destacats de l’àrea d’estudi es resumeixen a continuació. 

5.2.1.- Trànsit rodat. 

- Autovia B-24, de titularitat estatal, amb un traçat que la converteix, de fet, en 
la variant de la N-340 al seu pas pel nucli urbà de Cervelló. Suporta una IMD 
de 23.058 vehicles, amb un 9,8% de vehicles pesants (dades MFOM, 2012). 

- Carretera N-340, de titularitat estatal. Es tracta de l’antic traçat de la xarxa de 
carreteres nacionals. El tram que travessa el terme municipal de Cervelló ha 
esdevingut en una via de comunicació local a partir de la construcció i entrada 
en servei de l’autovia B-24.  Suporta una IMD aproximada de 5.000 vehicles, 
amb un 9,8% de pesants, segons l’anuari 2012 del MFOM.  

5.3.- Realitat sonora de la zona en estudi. 

Des del punt de vista del soroll ambiental i densitat de circulació, Cervelló es troba 
afectat per una infraestructura viaria important. L’autovia B-24, amb unes densitats diàries 
amitjanades del voltant de 23.000 vehicles, i una velocitat mitjana propera als 80 km/h.  

D’altra banda, un altre focus de soroll destacable és la carretera N-340, que travessa el 
nucli urbà del municipi i permet la connexió d’aquest i del Polígon Industrial El Grab amb la B-
24, amb unes densitats diàries amitjanades d’uns 5.000 vehicles i una velocitat mitjana propera 
als 50 km/h. 

En relació a les activitats industrials, es troben situades al Polígon Industrial El Grab, 
allunyat de les principals zones habitades del municipi i no s’hi ubiquen activitats d’indústria 
pesada.  

D’altra banda, es tracta d’una vila petita (prop de 9.000 habitants) on una part 
important de la població resideix a les urbanitzacions disperses pel terme municipal. Això 
genera poc trànsit intern, que es distribueix principalment per la travessera de la N-340 (ara, 
carrer Major). Els vehicles procedents o que accedeixen al polígon industrial, ho poden fer des 
de la B-24 sense necessitat de travessar el nucli urbà. Això alleugereix el trànsit de vehicles 
pesants per l’interior del nucli urbà. 

5.4.- El PSAMB i el Sistema d’Integració cartogràfica de l’AMB.  

En el transcurs dels treballs d’integració de les cartografies acústiques existents amb 
afectació sobre el terme municipal de Cervelló, en el marc dels treballs de confecció del 
PSAMB, es van incorporar els plecs de cartografia acústica següents: 

- Mapa Estratègic de Soroll de l’Autovia B-24 (MFOM). 

- Mapa Estratègic de Soroll de la Carretera Nacional N-340. 
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El municipi de Cervelló no disposava, però, de cartografia acústica (mapes de sorolls) 
ni de Mapa de Capacitat Acústica aprovat en data del treball. 

La integració de les diferents versions de cartografia ha posat de relleu una àrea 
d’afectació paral·lela al traçat de la B-24, fet que en sí no és estrany, i una altra a l’entorn de la 
N-340. No obstant, l’abast de les àrees d’afectació mostra una extensió que dóna lloc a dubtes 
sobre la seva precisió, i tanmateix el grau d’afectació del nucli urbà aparentment també és molt 
elevat . D’altra banda, a les zones on conflueixen ambdues infraestructures (principalment a la 
zona sud del municipi, al límit amb Vallirana) donen lloc, segons els indicis extrets del 
PSAMB, a un escenari d’importants superacions, en tant que la integració de les cartografies 
existents inclou la superposició dels diferents mapes acústics. 

La següent imatge s’extreu del sistema integrat de cartografia acústica de l’AMB, en 
el qual, sobre una base cartogràfica, es mostren tant les àrees d’afectació de les diferents 
infraestructures (àrees i isòfones), com indicadors gràfics de superacions dels nivells sonors 
declarats, respecte als nivells sonors atribuïts a l’ús predominant del territori: 

 

 
Imatge 10: Imatge del sistema integrat de cartografia acústica, PSAMB 2013. 

De forma general, a la imatge es presenten els indicadors de superació en forma 
d’esferes: 

- Esferes taronges indiquen receptors afectats amb superacions d’entre 5 i 10 
dBA per sobre dels valors llindars indicats al Mapa de Capacitat Acústica o ús 
predominants del sol. 

- Esferes vermelles indiquen receptors afectats amb superació per sobre de 10 
dBA. 

Com es desprèn de l’observació de la imatge, hi ha una concentració important 
d’indicadors de superació moderada (entre 5 i 10dBA) a les zones afectades per l’empremta 
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sonora de la carretera N-340, que a més s’intensifica en el tram on conflueix amb l’autovia B-
24.  

Una de les finalitats d’aquest estudi específic és la realització de l’anàlisi acústic de la 
totalitat de les infraestructures, que permeti determinar si aquests indicadors de superació 
realment es corresponen amb la situació real, i en cas de què així sigui, quines infraestructures 
hi contribueixen de forma més destacada, i quines actuacions correctores podrien donar lloc a 
millores significatives.  
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6.- ANÀLISI/ESTUDI EN DETALL DE L’ÀREA EN ESTUDI.  

6.1.- Treball de camp. 

Per a disposar de dades actualitzades i un bon coneixement de l’àrea d’estudi, s’ha dut 
a terme un seguit de visites a la zona, per tal de copsar In Situ els aspectes més destacats i 
rellevants de l’àmbit del treball: detalls no reflectits a la cartografia, percepció sonora, etc.  

Complementàriament, s’han realitzat sonometries de curta i de llarga durada en 
ubicacions especialment representatives, que serviran per a ampliar informació i contrastar els 
nivells sonors enregistrats In Situ amb els resultats extrets de les modelitzacions. 

Les mesures de llarga durada consisteixen en l’enregistrament dels nivells sonors per 
un període de 24 hores, tasca que permet, a més de conèixer els nivells sonors en sí i 
l’amitjanament de múltiples mostres, constatar l’evolució dels nivells sonors al llarg de les 24 
hores; aquest aspecte ajuda a interpretar el funcionament de l’entorn, els hàbits locals i els 
nivells sonors característics per a cadascuna de les franges horàries. 

Les mesures de curta durada enregistren el nivell de soroll en un punt determinat 
durant un temps d’integració predefinit a criteri tècnic, caracteritzant un determinat emissor/s en 
un moment puntual.  

En el cas concret de Cervelló, s’ha dut a terme 1 mesura de llarga durada instal·lant un 
sonòmetre automàtic amb la finalitat de caracteritzar In Situ l’afectació de la N-340 al seu pas 
pel nucli urbà: 

• Punt LLD1: Ajuntament de Cervelló: c/Major, nº146-148. 

Els registres de curta durada s’han centrat en caracteritzar l’impacte acústic de la N-
340 a l’accés est al nucli urbà, i l’impacte acústic de la B-24 sobre la zona d’habitatges més 
propera a la mateixa.  

• Punt CD1: c/ Major (Davant de les piscines municpals) – Trànsit N-340. 

• Punt CD2: c/ de la Font (Urbanització Can Guitart). Trànsit B-24. 

 

A la següent imatge es mostra la ubicació del punt de mesura de llarga durada. 
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Imatge 11: Imatge del punt de mesura de llarga durada 

A continuació es mostra la ubicació geogràfica dels punts de mesura de curta durada: 

 

 
Imatge 12: Imatge dels punts de mesura de curta durada 
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6.1.1.- Resultats obtinguts. 

A continuació es presenta en mode resum, els resultats de la mesura de llarga durada 
tabulats.  

 

Punt Data Lden Leqdia Leqvespre Leqnit Observacions 

LLD1 07/10/2014 65,0 dBA 63,2 dBA 61,4 dBA 55,7 dBA Soroll de N-340 a façana 

Taula  1. Resultats de les mesures de llarga durada 

A continuació es presenten els resultats de les mesures de curta durada. 

Punt Data i hora 
mesurament LAeq L10 L90 Nº de 

Cotxes 
Nº de 
Motos 

Nº de 
Pesants Observacions 

CD1 09/10/2014 
13:59 60,4 dBA 62,2 dBA 52,9 dBA 96 3 1 Soroll N-340. 

CD2 09/10/2014 
14:34 52,1 dBA 55,0 dBA 46,2 dBA -- -- -- Soroll B-24 

 
Taula  2. Resultats de les mesures de curta durada 

Als annexos del present informe s’adjunten les fitxes de llarga i curta durada amb les 
dades completes. 

6.2.- Modelització acústica. 

6.2.1.- Dades d’entrada. 

Les dades introduïdes al model es resumeixen a continuació: 

- Topografia i orografia: model digital del terreny (DTM) tridimensional (x, y i z) 
en malla de 2x2 metres. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, I.C.C. 

- Volumetria, edificació i urbanització: aixecament tridimensional (x, y i z). Font: 
Barcelona Regional. 

- Vialitat i carrerer: traçat bidimensional (x i y) corregit i adaptat al DTM existent. 
Fonts: Barcelona Regional i Institut Cartogràfic de Catalunya. 

- Aforaments i estadístiques: 

o Xarxa viària d’alta capacitat:  

 B-24 Anuari de dades d’aforament 2012. Font: Ministerio de 
Fomento.  

 N-340. Anuari de dades d’aforament 2012. Font: Ministerio de 
Fomento. 

A la taula següent s’especifiquen les dades d’aforament més representatives de les 
diferents infraestructures contemplades al model. Val a dir, però, que la caracterització de 
cadascuna de les fonts de soroll respon a un volum de dades molt més extens i detallat; a la taula 
següent es mostren les més representatives. 
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Eix/Vial/Línia Tipus Categoria IMD/Afor. % pesats Vnom 

B-24 Autovia Trànsit rodat 23.058 9,8% 80 km/h 

N-340 Travessera local Trànsit rodat 5.000 9,8% 50 km/h 

Taula  3. Dades d’aforament. 

6.2.2.- Validació del model. 

En general, convé tenir present que els valors d’aforament introduïts al model, i, per 
tant, els resultats acústics que se’n deriven, són valors que tenen una representativitat anual, 
mentre que les mesures realitzades poden ser de llarga durada (24h) o bé de curta durada (10 
minuts) en un dia o moment concret. Aquest fet fa que pugui existir una desviació entre els 
valors obtinguts al model i els mesurats. No obstant, les desviacions que es puguin detectar, han 
de ser analitzades i contrastades, per tal de poder diferenciar entre resultats incorrectes de la 
modelització, o bé dispersions degudes a diferències entre les hipòtesis anuals calculades, i les 
circumstàncies reals durant les sonometries.  

D’altra banda, és important assenyalar que, generalment, els valors obtinguts al model 
tendeixen a ser lleugerament més elevats que els mesurats o reals, perquè les tècniques de 
modelització obliguen a contemplar les velocitats nominals de cada tram de vial (sent les 
velocitats sensiblement inferiors en el cas de vies de gran capacitat amb episodis recurrents de 
saturació), i d’altra banda les condicions meteorològiques considerades com a base de càlcul 
contemplen sempre una confluència, amb major o menor mesura, de condicions favorables a la 
propagació sonora. En cap cas, però, els mètodes de càlcul inclouen, de forma generalitzada, 
condicions meteorològiques que minvin la propagació del so en ambient exterior. 

A la taula següent s’adjunten les comparatives dels valors obtinguts en el model vers 
les mesures In Situ, tant de llarga com de curta durada. Els valors que s’han pres com a base per 
a la calibració del model es mostren ombrejats. 

 

Punt Mètode Ldia (dBA) Lvespre (dBA) Lnit (dBA) Lden (dBA) Observacions 

LLD1 
Model 63,5 dBA 60,8 dBA 53,7 dBA 63,8 dBA 

Soroll de N-340 a façana 
Mesures 63,2 dBA 61,4 dBA 55,7 dBA 65,0 dBA 

CD1 
Model 62,8 dBA 60,3 dBA  53,4 dBA 63,3 dBA 

Soroll de N-340 
Mesures 60,4 dBA - - - 

CD2 
Model 62,0 dBA 60,3 dBA 55,6 dBA 63,8 dBA 

Soroll de B-24 
Mesures 52,1 dBA - - - 

Taula  4. Valors del model en els punts de mesura del treball de camp. 
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Les diferències constatades en les mesures es poden argumentar per diferents motius: 

- En el cas de la mesura de curta durada nº1 (CD1) el valor mesurat és 2,4 dBA 
inferior al calculat pel model. Habitualment el valor calculat és superior al 
mesurat, fet que és coherent amb les variables de càlcul considerades al model de 
trànsit rodat. Una dispersió de fins a 3dBA es considera vàlida. 

- En el cas de la mesura de curta durada nº2 (CD2), malgrat que una certa 
sobreestimació dels resultats del model és correcta, en aquest cas no són coherents 
amb els resultats de les mesures de camp. Aquesta desviació s’atribueix al fet que 
durant les sonometries el volum de trànsit observat a la B-24 va ser molt inferior a 
la mitjana estadísticament atribuïda a l’autovia i que serveix com a base per al 
càlcul de l’impacte acústic mitjà extrapolat al període d’un any. Per tant, tot i que 
les mesures són correctes pel moment precís en què es van realitzar, no es poden 
considerar vàlides per corroborar el model de simulació.  

En conclusió, es considera que els resultats del model són vàlids com a base per a 
l’anàlisi d’eventuals mesures correctores i preventives. 

6.2.3.- Resultats obtinguts. 

En aquest capítol es duu a terme la presentació dels resultats obtinguts en l’actual fase 
del projecte, així com una comparativa de la zona en estudi en relació a les dades obtingudes del 
PSAMB, treball dut a terme el passat any 2013. 

Dita comparativa es centra en valorar els resultats dels models per isòfones i per les 
zones d’afectació detectades, tot corroborant o desestimant l’impacte acústic i identificant les 
fonts de soroll origen de l’afectació.  

6.2.3.1.- Mapes d’isòfones 

Els resultats de la modelització de l’àrea en estudi mostren l’afectació de les 
infraestructures viàries més importants al municipi de Cervelló. En concret, les infraestructures 
viàries com la B-24  i la N-340 són els principals focus de soroll quant a afectació al municipi.  

A continuació es mostren les imatges dels mapes d’isòfones de la zona en estudi amb 
les dades actualitzades. 
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Imatge 13: Modelització acústica de la zona d’estudi a Cervelló en període diürn. 

 

 
Imatge 14: Modelització acústica de la zona d’estudi a Cervelló en període nocturn. 
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Com es pot observar al mapa d’isòfones en el període diürn, els habitatges situats en  
línia amb la N-340 estant afectats per uns nivells de soroll entre 65 i 70. Els habitatges situats en 
segona línia queden afectats amb nivells de soroll de l’ordre de 60 a 65 dBA també adjudicables 
a aquesta infraestructura viària, mentre que una tercera franja (els situats a més distància de la 
carretera) oscil·len amb valors de 55 a 60 dBA,.  

El mapa d’isòfones en període nocturn es comporta d’una manera similar al del 
període diürn, amb una diferència amitjanada de 10 dBA en els nivells de soroll. És a dir, la 
primera línia d’habitatges afectats es troba entre 55 i 60 dBA, una segona línia entre 50 i 55 
dBA i la tercera per sota de 50 i 55 dBA. Val a dir però, que en període nocturn les vies locals 
tenen un trànsit molt inferior i per tant, això queda reflectit a la petjada sonora de la imatge. 

Pel que fa a l’afectació de la B-24, en període diürn tan sols un grup d’habitatges 
situats a l’extrem oest de l’àrea d’estudi es troben en la franja d’entre 65 i 70 dBA. La resta 
d’habitatges situats en la seva àrea d’influència es troben en la franja de 55 a 60 dBA. En 
període nocturn, el mapa d’isòfones es comporta de manera similar, amb una diferència 
amitjanada de 5 dBA. És a dir, els habitatges que durant el dia tenien nivells de soroll en la 
franja de 65 a 70 dBA, durant la nit es troben en la franja de 60 a 65 dBA. 

  

6.2.3.2.- Comparativa de nivells entre el PSAMB i els valors actualitzats. 

A continuació es durà a terme una comparativa entre els resultats obtinguts de primer 
treball d’integració de cartografies acústiques, respecte a les dades actualitzades, en base a les 
prediccions dels mapes d’isòfones obtinguts per període dia i nit, entenent que es tracta de les 
franges horàries més importants. 

A nivell metodològic, les diferències en els resultats obtinguts entre el PSAMB i 
l’actual han de tenir en consideració dos aspectes essencials: 

• Les cartografies originals, integrades al PSAMB, es realitzaren en moments en 
què les circumstàncies de trànsit eren sensiblement diferents a les actuals. Això 
afecta especialment a la caracterització de la N-340, el mapa de la qual molt 
probablement es calculà amb estadístiques de trànsit distorsionades per l’entrada 
en funcionament de la B-24 (a principis de la dècada del 2000-2010). 

• La versió actualitzada fa un estudi més al detall d’una zona concreta i per tant, ha 
considerat altres factors alhora de modelitzar a part de l’atenuació per distància. 
Aquest fet implica que ha tingut en compte l’apantallament d’obstacles com poden 
ser els edificis, pantalles de nova construcció, etc. 

• Cal tenir en consideració que les cartografies realitzades per les administracions 
titulars es varen dur a terme amb una perspectiva de treball orientat a caracteritzar 
grans longituds d’infraestructures i àrees molt extenses, i per tant amb un grau de 
detall necessàriament inferior. En els treballs actuals, en canvi, el fet de concentrar 
l’estudi en àrees molt més acotades permet l’ús d’una escala de treball molt més 
detallada. 

Les imatges següents permeten una còmode comparativa visual entre els mapes 
d’isòfones actuals amb els del PSAMB del 2013, obtinguts, cal recordar, de l’agrupament i 
suma energètica dels mapes d’isòfones declarats per cadascun dels ens titulars 
d’infraestructures.  
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Imatge 15: Mapa d’isòfones del PSAMB de la zona d’estudi a Cervelló en període diürn. 

 

 
Imatge 16: Modelització acústica actualitzada de la zona d’estudi a Cervelló en període diürn. 
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Imatge 17: Mapa d’isòfones del PSAMB de la zona d’estudi a Cervelló en període nocturn. 

 

 
Imatge 18: Modelització acústica actualitzada de la zona d’estudi a Cervelló en període nocturn. 
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De forma visual, s’observen diversos fenòmens clars i destacables: 

- Com a conclusió més destacada, s’observa que la majoria de les àrees d’afectació 
associades a la N-340 i a la B-24, un cop recalculades amb les dades actuals, són 
més estretes i properes a l’eix viari que les àrees d’afectació declarades a títol 
individual pels titulars de les infraestructures, tal i com quedà recollit al PSAMB, 
especialment a les àrees urbanes. Aquesta disminució es veu especialment 
contrastada pels períodes diürns, mentre que en període nocturn la diferència és 
molt menor.  
Amb gairebé tota seguretat, això es deu a què en les modelitzacions realitzades pel 
càlcul d’afectacions de les infraestructures (en aquest cas, especialment pel que fa 
a la N-340), recopilades al PSAMB, no es va incloure l’efecte d’apantallament 
imputable als edificis. Com a resultat, les àrees d’afectació resultaven molt més 
àmplies en quant a superfície del que realment són.  
En certa manera, però, aquest fet és lògic des del moment en què els treballs de 
cartografia acústica dels grans eixos viaris es realitzaren amb una escala de treball 
més adaptada a grans àrees de càlcul (1:25.000), mentre que un anàlisi en detall 
com el recollit en aquest estudi permet ajustar molt més les variables de contorn 
amb una precisió molt més elevada. 

És important parar atenció al fet que als mapes actualitzats, per a períodes nocturns, 
s’hi afegeix un tram més de nivells sonors grafiats (nivells d’entre 45 i 50dBA), que no 
apareixia als primers mapes de soroll integrats al PSAMB. 

Les següents imatges mostren, de forma més ampliada, les diferències entre els 
resultats inclosos a la primera fase del PSAMB, i els resultats obtinguts de les modelitzacions 
amb dades actualitzades: 

 

 
Imatge 19: Mapa d’isòfones del PSAMB, ampliant la zona d’estudi a Cervelló en període diürn. 
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Imatge 20: Mapa d’isòfones actualitzat, ampliant la zona d’estudi a Cervelló en període diürn. 

Efectivament, s’observa que la zona de màxima afectació, on es concentra més 
població, experimenta una disminució important tant pel que fa a l’abast (superfície) com en la 
seva intensitat. Tal i com ja s’ha apuntat anteriorment, el motiu molt probablement s’hagi 
d’emmarcar en l’ús d’un grau de detall molt més elevat, i dades més actualitzades, per a calcular 
les afectacions sonores en l’estat actual, respecte als nivells sonors identificats a títol individual 
per cadascun dels ens titulars d’aquestes infraestructures. 

6.3.- Avaluació acústica de la zona. 

El municipi de Cervelló no disposa de Mapa de Capacitat Acústica aprovat i publicat, 
motiu pel qual de cara a l’avaluació sonora de la zona es considerarà, en base als criteris 
recollits a la normativa vigent, l’ús predominant del sòl. 

Havent estudiat aquest cas en concret, els usos sensibles afectats són essencialment en 
sòl d’ús residencial. D’altra banda, si bé en alguns dels casos hi ha adjacència amb alguna 
activitat, de cara a l’avaluació exterior aquesta circumstància és intrascendent, donat que els 
Objectius de Qualitat, segons es defineix a l’Annex A “Qualitat acústica del territori. Mapes de 
capacitat” de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, 
adaptada mitjançant el 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,  són idèntics per zona A4 (predomini del sòl d’ús residencial) i zona B1 (coexistència 
de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents).  

Cal constatar també la presència d’usos docents afectats, si bé resta a criteri de 
l’Administració Local la decisió sobre si aquests usos es zonifiquen com a A4 o A2.  
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La comparació entre els resultats del PSAMB i l’actualització mostra diferències 
significatives:  

 
Imatge 21: Indicadors de zones de conflicte del PSAMB a l’àrea de Cervelló. Període nit. 

 

 
Imatge 22: Resultat de l’avaluació d’edificis de l’àrea de Cervelló. Període nit. 
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Les principals observacions que se’n deriven són les següents: 

- L’àrea d’afectació del soroll de la B-24 pateix una reducció significativa, amb tota 
probabilitat degut a què en les primeres versions de mapes estratègics de soroll, 
realitzats amb un grau de detall molt inferior, no es tingué en compte l’existència 
de pantalles acústiques en diversos trams del seu recorregut. 

- El grau d’afectació de la N-340 sobre els habitatges del casc urbà de Cervelló és 
notablement inferior, amb tota probabilitat degut a què la IMD considerada en 
l’actualització, més realista en relació a l’aforament actual del vial, és menor a la 
considerada als mapes de soroll generats inicialment per l’Administració titular, i 
que van ser integrats al PSAMB. 

- De fet, els avaluadors situats a l’interior del casc urbà han identificat únicament 
dos punts amb superacions d’entre 5 i 10 dBA, ambdós a la zona de confluència 
de les dues infraestructures (sector oest de l’estudi). 

En conclusió, l’actualització del model acústic, i el fet de detallar més les fonts de 
soroll que hi intervenen, posen de manifest una disminució important de l’àrea d’afectació 
associada a l’autovia B-24 i una disminució important del grau d’afectació de la carretera N-340 
sobre els habitatges situats a les seves vores.  
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7.- PROPOSTES DE MILLORA. 

En el cas específic de Cervelló, l’actualització de les dades i l’estudi en detall ha 
permès posar de relleu la pràctica desaparició de les zones de conflicte acústic, ja que els nivells 
d’immissió calculats, un cop actualitzades totes les dades rellevants (aforaments, 
característiques de l’entorn, etc) han resultat ser molt més baixos que els que apareixien als 
primers mapes de soroll. 

En gran part, això es deu a què l’escenari analitzat consta, a efectes pràctics, d’un vial, 
la N-340, que històricament ha estat un focus de conflictes des d’un punt de vista de vialitat 
(congestions), pol·lució, seguretat i soroll, i que es va substituir per un nou traçat, la B-24, que 
donava solució a la major part d’aquests problemes. Alhora, en l’època en què es redactà el 
projecte d’aquesta autovia, l’impacte ambiental era un vector molt present a l’hora d’integrar les 
noves infraestructures al territori, motiu pel qual es va equipar amb pantalles acústiques. 

En conseqüència, disminueix la necessitat d’apostar per mesures correctores 
orientades a millorar la qualitat acústica d’aquest sector del territori, per bé que s’han de 
mantenir vigents polítiques de conservació i prevenció d’eventuals escenaris d’empitjorament. 

Les eventuals mesures correctores que es podrien estudiar per tal de millorar, dins el 
possible, l’impacte de la N-340 al nucli de Cervelló s’han d’orientar a la millora dels aïllaments 
en façana de la primera línia d’edificis exposats al soroll de trànsit. Difícilment es poden 
plantejar actuacions sobre el propi trànsit, que actualment recull les necessitats de mobilitat 
pròpies del casc urbà, això difícilment disminuirà, i que a més ja es va actuar en aquest sentit al 
construir la B-24. Tanmateix, la orografia de la zona fa molt difícil el plantejar recorreguts 
alternatius. 

En quant a mantenir i, eventualment, millorar la integració de la B-24 al territori, les 
úniques opcions raonables a data d’avui consisteixen en reforçar el programa d’apantallaments 
acústics, per bé que actualment la via ja incorpora pantalles als trams més crítics. 

En definitiva, es desestima en aquest estudi aprofundir en l’estudi de mesures 
correctores perquè tant en una carretera com en l’altra s’han implementat solucions per millorar 
la contaminació acústica i després d’analitzar els resultats actuals no es considera que hi hagi un 
conflicte acústic greu. 

7.1.- Valoració en termes de Població Exposada. 

L’avaluació de les immisions imputables a les infraestructures incloses a l’estudi en 
termes de població exposada s’exposa en aquest sub-capítol. 

En valors absoluts de població, la següent taula, partint del volum de població 
afectada pels nivells d’immissió nocturns en la situació actual, indica quants ciutadans queden 
inclosos en aquests rangs de valors de nivells d’immissió.  
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Estadístiques de Població Exposada. Valors Absoluts. 

dBA Estat Actual 
nº habitants 

30-45 902 
45-50 1.533 
50-55 502 
55-60 1.395 
60-65 200 
65-70 6 
>70 0 

Total: 4.538 
Taula  5. Població exposada. Valors absoluts. 

Si es representa gràficament correspon a la següent imatge: 

 

 
Imatge 23: Gràfic de població exposada segons nivells d’immissió. 
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Les mateixes dades, expressades en termes relatius (%) respecte a la població total del 
terme municipal afectada per les immissions procedents d’aquestes infraestructures, es mostren 
a la següent taula: 

  

Estadístiques de Població Exposada. Valors Estadístics. 

dBA Estat Actual 
nº habitants 

30-45 19,9% 
45-50 33,8% 
50-55 11,1% 
55-60 30,7% 
60-65 4,4% 
65-70 0,1% 
>70 0,0% 

Total: 100,0% 
Taula  6. Població exposada. Valors relatius. 

En quant al número d’habitants que, pels efectes de les infraestructures contemplades 
a l’estudi, es troben exposats a un nivell d’immissió nocturn, Ln, superior als 55dBA i que, per 
tant, caldria considerar que es troben en una situació d’incompliment dels objectius de qualitat 
per a usos residencials, l’estat actual ofereix les següents avaluacions: 

 

Dades de Població Exposada. Objectius de Qualitat. 

dBA Estat Actual 
nº habitants 

Ln<55dBA 2.937 
Ln>55dBA 1.601 

Taula  7. Població exposada. Avaluació d’Objectius de Qualitat. 

7.2.- Valoració Global dels resultats. 

La principal conclusió que s’extreu dels resultats obtinguts és que la zona de conflicte 
en quant a població exposada del cas és menor del què era d’esperar. La majoria de superacions, 
tenint en compte els usos predominants del sòl, es troben per sota dels 5 dBA. Tenint en compte 
que els resultats obtinguts al model de simulació normalment són valors més elevats respecte a 
la realitat perquè es tenen en compte situacions meteorològiques favorables a la propagació del 
so i s’utilitza la velocitat nominal de les carreteres, això porta a pensar que aquestes superacions 
realment es trobin a prop del valor llindar de superació, o que en alguns casos ni existeixin. 

Pel que fa a la correcte interpretació de la totalitat de les dades obtingudes cal indicar 
el següent: 

- Com es desprèn de la Taula 7, el número de ciutadans que, pels efectes de les 
infraestructures incloses a l’estudi, es troben sotmesos a un nivell d’immissió 
nocturn, Ln, superior als 55dBA són de 1.600. No obstant, el 94 % 
corresponen a un rebassament entre 0-5 dB(A), i només el 4’4% per sobre 
d’aquesta franja, concretament de 60 a 65 dB(A). 
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- En base a la incertesa del model de càlcul, que com s’ha comentat al capítol 
de metodologia, presenta habitualment una certa tendència a l’alça, i que 
únicament el 4’4% de la població analitzada es consolida com a receptors que 
superen els 55 dB(A) en període nit, s’ha considerat que es tracta d’un cas 
d’impacte acústic baix, i per tant, s’ha desestimat la implementació de 
propostes de millora.  

Segurament aquestes millores, respecte a la situació originalment copsada a les dades 
recollides al PSAMB, s’han assolit mitjançant les implementacions de millores en la pacificació 
del trànsit, en què destaca la construcció de la B-24, alliberant de circulació de vehicles i 
especialment de vehicles pesants la carretera N-340 i conseqüentment, reduint el soroll de 
trànsit pel centre del municipi. Alhora, convé afegir que la construcció de la B-24 ha vingut 
acompanyada d’un estudi d’impacte ambiental, que ha obligat a què es construïssin pantalles 
acústiques de grans dimensions al llarg del seu recorregut, en aquells trams propers a sòl amb 
zones residencials i per tant, la seva afectació a habitatges també ha sigut mínima. 
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Annex I FITXES DE  MESURA DE CURTA DURADA 
 
 



Punt 1
Carrer Major

Dia 09/10/14

Hora d’Inici 13:59h

Durada 10 min

Leq dB(A) 60,4 dBA
L10 dB(A) 62,2 dBA

L90 dB(A) 52,9 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) 96

Motos
(vehicles/10min) 3

Pesats
(vehicles/10min) 1

Observacions -

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): 5
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: 2
Sentits de circulació: 2

Punt 2
Carrer de la Font

Dia 09/10/14

Hora d’Inici 14:34h

Durada 10 min

Leq 52,1 dBAdB(A)
L10 55,0 dBAdB(A)
L90 46,2 dBAdB(A)

Cotxes 
(vehicles/10min) -

Motos
(vehicles/10min) -

Pesats
(vehicles/10min) -

Observacions -

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -
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Annex II FITXES DE  MESURA DE LLARGA DURADA 

 

 



Lden = 65 dB(A) Leq dia(7-21h) = 63,2 dB(A) Leq vespre(21-23h) = 61,4 dB(A) Leq nit(23-7h) = 55,7 dB(A) 

Punt 1 
Ajuntament de Cervelló  

20

30

40

50

60

70

80

90

dB
(A
)

Hora

Evolució�temporal�en�el�punt�24�1

Leq,�dBA L10,�dBA L90,�dBA

*�Lesmesures�s'han�realitzat�cada�5�minuts

Observacions: Punt representatiu del soroll de trànsit del carrer Major de Cervelló.

Alçada del sonòmetre (m): 4
Distància a la paret (m): 1,5
Amplada de la via (m): 6
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt 
Carrils de circulació: 2
Sentits de circulació: 2

Data: 07/10/2014 – 08/10/2014      Hora d’inici: 10:40h    
Temps total de mesura: 24h  Hora de finalització:  10:40h 
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Annex III PLÀNOLS DE CARTOGRAFIA ACÚSTICA 
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Annex IV BUTLLETINS DE VERIFICACIÓ PERIÒDICA 

DELS INSTRUMENTS 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 7: Cervelló. 

IT1310-07_07 Rev. V01
05 de Desembre de 2014

Pàgina 48/ 52 
 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

 

 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 7: Cervelló. 

IT1310-07_07 Rev. V01
05 de Desembre de 2014

Pàgina 49/ 52 
 

 

CONSULTORS ACÚSTICS



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 7: Cervelló. 

IT1310-07_07 Rev. V01
05 de Desembre de 2014

Pàgina 50/ 52 
 

 

CONSULTORS ACÚSTICS



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 7: Cervelló. 

IT1310-07_07 Rev. V01
05 de Desembre de 2014

Pàgina 51/ 52 
 

 

CONSULTORS ACÚSTICS



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 7: Cervelló. 

IT1310-07_07 Rev. V01
05 de Desembre de 2014

Pàgina 52/ 52 
 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

 



 
 
 
 
 

Axioma Consultors Acústics  
Cartagena 187, 4rt-4a esc. 2 - 08013 Barcelona 

tel. 93·246·05·54 – fax. 93·265·30·35 
web : www.axioma-acustic.com 

  Associació Catalana de Consultors Acústics  mail: info@axioma-acustic.com    Empresa Acreditada segons 
 Soci Fundador      UNE-EN ISO/IEC 17.025 

 

MA CONSULTORS ACÚSTICS 

A
xi

om
a 

C
on

su
lt

or
s 

A
cú

st
ic

s,
 S

.L
. N

IF
: B

-1
76

86
32

0 
In

sc
ri

ta
 e

n 
el

 R
.M

. d
e 

G
ir

on
a 

al
 T

om
 1

72
7,

 f
ol

i 2
16

, f
ul

l G
I-

28
.9

03
, i

ns
cr

ip
ci

ó 
1ª

. 

AXI 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Informe Tècnic: 
Elaboració dels Plans Específics per zones 

de conflicte acústic de l’AMB. Cas 8: 
Pallejà.” 

 
 

Peticionari: 
 

AMB 
Àrea Metropolitana de Barcelona 

Carrer 62, nº 16-18 
Sector A – P.I. Zona Franca 

08040 – BARCELONA 
(Barcelona) 

 
 

Informe Tècnic Ref.: P1310-07_08 
Revisió: V01 

 
 

Barcelona, 10 de Desembre de 2014 

  



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 8: Pallejà. 

IT1310‐07_08 Rev. V01

10 de Desembre de 2014

Pàgina 1/ 68 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

TAULA RESUM 

Títol  Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. Cas 8: Pallejà. 

Tipus Document  Informe Tècnic Ref. Document: IT1310‐07_08 Revisió  V01 

Pàgines  P+68  Volum 1 de 1 Data 10 de Desembre de 2014

Peticionari 
AMB 

Àrea Metropolitana de Barcelona 

Persona de Contacte 

Adreça 

Carrer 62, nº 16‐18 
Sector A – P.I. Zona Franca 

08040 – BARCELONA 
(Barcelona) 

Telèfon   

Mail   

 
REGISTRE D’EDICIONS 

Versió:  Data: 
Pàgines 
revisades 

Contingut de la modificació: 

1  10/desembre/2014  ‐‐  VERSIÓ ORIGINAL 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Plantilla_PACC_PE _02.dotx,  data de revisió 09/07/2014 

 
CONTROL DE QUALITAT 

Tècnics de Mesures:  Equip de Treball:  Director Tècnic/Director de Qualitat: 

 

Marcel Galan 

 

Abel Tallón 

 

Jeroen Paymans 

 

Jordi Garcia 

 

Marcel Galan 

 

Paola Vidal 

 

Laia Mauri 

Paola Vidal 

 

 

 

 

Jeroen Paymans 

 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 8: Pallejà. 

IT1310‐07_08 Rev. V01

10 de Desembre de 2014

Pàgina 2/ 68 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

ÍNDEX: 

 

1.- Introducció. ............................................................................................................................. 4 

2.- Objecte i Abast de l’Estudi. ................................................................................................... 5 

3.- Marc Legal i Normatiu. .......................................................................................................... 6 

4.- Metodologia. ............................................................................................................................ 7 

4.1.- Diagnosi a partir dels Resultats del PSAMB. Avaluació Inicial. .................................... 8 

4.2.- Modelització en detall de l’àmbit en estudi. .................................................................... 9 

4.3.- Treball de Camp i Sonometries de la Zona d’Estudi. .................................................... 12 

4.4.- Avaluació detallada. ...................................................................................................... 13 
4.4.1.- Avaluació en termes d’edificis exposats. ............................................................................. 13 

4.4.2.- Avaluació en termes de població exposada. ........................................................................ 15 

4.5.- Mesures i accions preventives/correctores. ................................................................... 16 

5.- Descripció de l’àrea en estudi. ............................................................................................. 19 

5.1.- Descripció física de l’entorn. ......................................................................................... 19 

5.2.- Caracterització de fonts/focus de soroll. ........................................................................ 20 
5.2.1.- Trànsit rodat. ....................................................................................................................... 20 

5.2.2.- Trànsit Ferroviari. ............................................................................................................... 20 

5.3.- Realitat sonora de la zona en estudi. .............................................................................. 21 

5.4.- El PSAMB i el Sistema d’Integració cartogràfica de l’AMB. ....................................... 21 

6.- Anàlisi/estudi en detall de l’àrea en estudi. ........................................................................ 24 

6.1.- Treball de camp. ............................................................................................................ 24 
6.1.1.- Resultats obtinguts. .............................................................................................................. 26 

6.2.- Modelització acústica. ................................................................................................... 26 
6.2.1.- Dades d’entrada. ................................................................................................................. 26 

6.2.2.- Validació del model. ............................................................................................................ 27 

6.2.3.- Resultats obtinguts. .............................................................................................................. 28 
6.2.3.1.- Mapes d’isòfones......................................................................................................... 28 

6.2.3.2.- Comparativa de nivells entre el PSAMB i els valors actualitzats. .............................. 31 

6.3.- Avaluació acústica de la zona. ....................................................................................... 34 

7.- Propostes de Millora. ............................................................................................................ 37 

7.1.- Alternatives assajades sobre el model. .......................................................................... 37 

7.2.- Resultats obtinguts. ........................................................................................................ 39 
7.2.1.- Atenuació de l’Eix de l'A-2 mitjançant pantalla lineal. ....................................................... 39 

7.2.2.- Atenuació de l’Eix de l'A-2 mitjançant pantalla amb voladís. ............................................. 42 

7.3.- Valoració Acústica dels resultats. .................................................................................. 44 

7.4.- Valoració en termes de Població Exposada. .................................................................. 45 

7.5.- Valoració Econòmica dels resultats. .............................................................................. 48 
7.5.1.- Alternativa 1: Pantalla acústica lineal. ............................................................................... 48 

7.5.2.- Alternativa 2: Pantalla acústica d’alt rendiment (voladís inclinat). ................................... 48 

7.6.- Valoració Global dels resultats. ..................................................................................... 48 
 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 8: Pallejà. 

IT1310‐07_08 Rev. V01

10 de Desembre de 2014

Pàgina 3/ 68 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

Annex I  Fitxes de  Mesura de curta Durada ........................................................................ 51 

Annex II  Fitxes de  Mesura de Llarga Durada .................................................................... 53 

Annex III  Plànols de Cartografia Acústica ........................................................................... 55 

Annex IV  Butlletins de Verificació Periòdica dels Instruments ......................................... 63 

 

 

  



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 8: Pallejà. 

IT1310‐07_08 Rev. V01

10 de Desembre de 2014

Pàgina 4/ 68 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

1.- INTRODUCCIÓ. 

L’any 2013, l’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar el Pla de Sostenibilitat 
Ambiental (PSAMB) com a full de ruta de les línies estratègiques d'actuació, així com les 
mesures i accions concretes a desenvolupar per a la sostenibilitat ambiental en el territori 
metropolità. 

Aquest Pla va plantejar la sostenibilitat a diferents escales: el conjunt del territori 
metropolità, la pròpia Institució de l’AMB i els 36 municipis que en formen part. I cadascuna de 
les tres escales es va estructurar en 6 eixos temàtics, essent l’educació per a la sostenibilitat un 
eix de caràcter transversal. 

 

     
Imatge 1:: Estructura i eixos del PSAMB (AMB, 2013) 

 

Dins de l’eix 5 de Salut ambiental, es va realitzar un innovador treball per saber la 
qualitat acústica global del territori metropolità, on es va recopilar i analitzar tota la informació 
existent, tant a nivell municipal com de les infraestructures viàries, ferroviàries i aeroportuàries 
més rellevants. La diferent procedència de la informació va fer necessari un tractament previ 
d’homogeneïtzació d’aquesta i alhora un nou càlcul de les fonts que es solapaven en un mateix 
àmbit, per així tenir una imatge del soroll total final. 

Aquest treball va permetre tenir la primera imatge acústica global de l’àrea 
metropolitana. Això va permetre per un cantó identificar les zones on probablement hi ha algun 
conflicte acústic i per l’altre cantó identificar les zones amb major qualitat acústica que 
s’haurien de preservar. 

Tal i com ja recollia una de les mesures del PSAMB, el present treball vol aprofundir 
en la línia iniciada pel treball anteriorment explicat i analitza amb major detall els punts que 
s’han considerat més problemàtics a nivell acústic. Així, el primer vector sobre el qual 
s’aprofundeix és en avaluar l’afectació deguda a les grans infraestructures i eixos viaris, i 
estudiar la viabilitat i efectivitat d’eventuals mesures correctores. 

A partir dels 17 punts a priori més crítics presents a l’AMB, s’ha realitzat una 
modelització acústica de major detall per confirmar sí és una zona amb problemes de superació 
acústica, i en cas que ho sigui, establir les mesures correctores més adequades i més efectives en 
cada cas. Al llarg de l’any 2013 s’ha realitzat el projecte d’integració de la cartografia acústica 
dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona AMB, com a primer pas d’una ambiciosa 
línia de treball i amb un important ventall d’aplicacions per a agilitzar el control i la gestió del 
soroll ambiental als municipis de l’AMB. 
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Imatge 2: Nivells de soroll diürn, AMB 2013 

2.- OBJECTE I ABAST DE L’ESTUDI. 

Les àrees analitzades a cadascun dels casos específics aprofundeixen en l’estudi de les 
afectacions identificades a l’àrea d’influència de les principals infraestructures de la zona, tant 
les que es localitzen fora del casc urbà, com les que es localitzen a l’interior de l’àrea urbana. 
S’inclouen en el catàleg de focus sonors tots aquells que han estat inclosos en les diferents 
versions de cartografia acústica incloses en el PSAMB, i que generalment responen a grans 
eixos viaris i vies d’alta capacitat, carreteres interurbanes, comarcals i nacionals, així com eixos 
ferroviaris. En aquells casos en què el municipi disposa de mapa acústic de trànsit viari local, 
aquest vector també s’inclou en l’anàlisi. 

Atès que la integració de la cartografia acústica en aquestes zones ha posat de relleu 
l’existència d’àrees de superació dels nivells sonors permesos o desitjables (aquests indicadors 
existents s’obtenen de contrastar els diferents mapes de soroll d’infraestructures respecte els 
llindars permesos), l’anàlisi en detall s’orientarà a determinar l’aportació de cadascuna de les 
infraestructures, per a comprovar que efectivament aquests indicadors de superació són 
representatius del que succeeix en l’escenari real, i estudiar quines actuacions correctores poden 
oferir una millora significativa. 
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3.- MARC LEGAL I NORMATIU. 

La legislació aplicable en afers relatius al control i la gestió del soroll ambiental es 
desglossa en diferents lleis i reglaments, de caràcter estatal, autonòmic i local, que es presenten 
a continuació:  

- Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del 
soroll ambiental. Àmbit d’Aplicació: Comunitat Econòmica Europea. 

- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll. Àmbit d’aplicació: estat 
espanyol. 

- Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, en allò referent a l’avaluació i gestió 
del soroll ambiental. Àmbit d’aplicació: estat espanyol. 

- Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a zonificació acústica, 
objectius de qualitat i emissions acústiques. Àmbit d’Aplicació: estat 
espanyol.  

-  Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
Àmbit d’aplicació: Catalunya. 

- Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a 
l’elaboració de Mapes de Capacitat Acústica. Àmbit d’aplicació: Catalunya.  

- 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. Àmbit d’aplicació: Catalunya. 

- Ordenances Municipals específiques per al control i la gestió del soroll i les 
vibracions. Àmbit d’aplicació: termes municipals inclosos en l’àrea d’estudi.  

Les àrees d’afectació de les diferents infraestructures s’han obtingut dels 
corresponents estudis específics i mapes estratègics de soroll elaborats per les Administracions 
titulars. 

Per a l‘elaboració dels mapes de soroll actualitzats s’han emprat tècniques de 
modelització i simulació incloent els mètodes de càlcul definits a l’Annex 8 – Exigències 
relatives als mètodes de càlcul i mesurament per a la determinació dels índexs de soroll i els 
equips de mesurament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, tal i com s’indica al capítol de metodologia. 
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4.- METODOLOGIA. 

L’estudi específic dels potencials escenaris de conflicte es desenvoluparà seguint el 
següent esquema de treball:  

 

 

 

 

 

DIAGNOSI 
PSAMB

•Població

•Usos Sensibles

•Àrees de Conflicte

AVALUACIÓ 
INCIAL

•Plà d'Usos/POUM/Mapes de Capacitat

•Usos Sensibles

•Participació Ajuntaments

MODELITZACIÓ

•Cartografia BR/ICC

•Aforaments MFOM/Diputació BCN/Estudis de Mobilitat

•Aforaments ferroviaris

TREBALL DE 
CAMP

•Sonometries

•Aforaments

•Observacions in situ

AVALUACIÓ EN 
DETALL

•Població

•Usos Sensibles

•Àrees de Conflicte

MESURES 
CORRECTORES

•Tècniques

•Inversions

•Efectivitats

DOCUMENT

•Critesis de l'estudi i metodologia

•Cartografiat de resultats de modelització

•Conclusions
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4.1.- Diagnosi a partir dels Resultats del PSAMB. Avaluació Inicial. 

En el transcurs dels anteriors treballs d’integració de la cartografia acústica de l’Àrea 
Metropolitana (2013), s’identificaren una sèrie d’escenaris en els quals els resultats apuntaven a 
una possible existència de superacions importants de nivells sonors per sobre dels previstos o 
permesos, en el què s’anomenen zones de conflicte, deguda a la coexistència entre usos 
residencials i grans infraestructures i eixos viaris, de titularitat i/o gestió supramunicipal. Amb 
la finalitat d’aprofundir en l’estudi de l’abast d’aquests escenaris de conflicte, i determinar la 
possibilitat d’emprendre mesures correctores o programes de millora, des del PSAMB es van 
seleccionar un total de 17 punts/escenaris, on es va considerar prioritari fer un primer estudi 
d’aprofundiment. 

Els àmbits d’estudi, amb infraestructures de mobilitat que probablement tenen una 
incidència sobre zona urbana, són els següents: 

 

1. Zona Castelldefels: C-32, C-31 i C-245 

2. El Prat de Llobregat: Carretera B-250 

3. Nus Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern: B-23, N-340, B-20, C-245 

4. Sant Feliu de Llobregat: A-2, B-23 i via del tren 

5. Sant Vicenç dels Horts: A-2, B-23 i va del tren 

6. Molins de Rei: A-2, B-23, N-340 Nord, AP-2, C-1413a i via del tren 

7. Cervelló: N-340 Nord 

8. Pallejà: A-2, C-1413a, AP-2 

9. El Papiol: A-2, C-1413a, AP-2 

10. Sant Andreu de la Barca: A-2, AP-7 i via del tren 

11. Sant Cugat del Vallès: Barri de Mirasol, afectat per AP-7 

12. Badia del Vallès: zona adjacent a la C-58 

13. Zona de Ripollet i Cerdanyola: C-58 i via del tren 

14. Zona Nord de Montcada: C-33, C-17 i via del tren 

15. Badalona – Sant Adrià del Besòs: C-31 

16. Badalona: B-20 Nord 

17. Montgat: C-31 

 

La següent ortofotoimatge ubica els àmbits d’estudi sobre la imatge de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

S’observa que es concentren especialment al corredor d’infraestructures del Baix 
Llobregat, la circumval·lació de l’autopista AP-7, així com a nusos viaris de la zona d’accés des 
del Maresme o des del Garraf, a banda d’un cas proper al Prat de Llobregat, però associat a 
trànsit viari. 
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Imatge 3: Localització de les àrees d’estudi en detall. 

 

Per tal de determinar l’abast dels eventuals conflictes o àrees de superació dels llindars 
sonors previstos, es realitzarà una anàlisi preliminar dels usos sensibles ubicats a cadascuna de 
les zones d’estudi o les seves immediates proximitats. Aquest exercici permetrà conèixer amb 
més detall la tipologia d’usos afectats (habitatges, àrees educatives o culturals, centres sanitaris, 
etc.). Tanmateix, permetrà disposar d’un criteri més per a decidir quines zones han de ser 
objecte d’actuacions correctores o preventives, o quines zones poden situar-se en un segon 
terme de prioritat. 

4.2.- Modelització en detall de l’àmbit en estudi. 

Les característiques de l’espai estudiat i dels focus sonors que hi intervenen es 
reproduiran sobre un model de càlcul, que permetrà estudiar mitjançant càlculs predictius, els 
efectes de les diferents vies d’actuació que es proposin. 

Les modelitzacions es calcularan mitjançant les metodologies definides per a cadascun 
dels tipus de font sonora que poden intervenir en un estudi predictiu de soroll ambiental, segons 
els mètodes recollits a l’Annex 8 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica: 

- Caracterització i Modelització del soroll de trànsit rodat segons el mètode 
NMPB-Routes (1996/2008). 
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- Caracterització i Modelització del soroll de trànsit ferroviari, si s’escau, 
segons el mètode NMPB-Fer i model SRM-II. 

- Modelització de trànsit aeroportuari segons ECAC Doc.29. 

A diferència dels Plans d’Acció clàssics, la possibilitat de poder emetre una diagnosi 
del vector soroll en el seu conjunt permetrà també determinar l’origen de les diferents 
contribucions, per tal de conèixer també la jerarquia de responsabilitats a l’hora d’afrontar un 
hipotètic pla de mesures correctores. 

D’aquesta manera, s’identificaran els focus i s’agruparan per tipologies, diferenciant-
ne les característiques i els aspectes més rellevants que ajudin a interpretar la realitat sonora en 
la que participen. 

En referència a la cartografia emprada per a l’estudi, cal destacar l’ús d’una base 
cartogràfica amb un grau de detall inusual per aquest tipus de treballs. Així, si habitualment les 
bases cartogràfiques de referència parteixen de les sèries d’escala 1:5000 de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC), amb corbes de nivell de 5 metres de resolució, en aquest estudi 
s’ha regenerat la topografia a partir de les matrius de model digital de terreny elaborades per 
Barcelona Regional a partir de dades de l’ICC. Aquest format consisteix en reconstruir el 
terreny amb matrius de punts equiespaiats 2x2 metres en el pla X,Y, amb una resolució d’alçada 
de 1cm. Aquesta altíssima resolució permet reproduir amb molt més detall la forma i evolució 
del sòl,i conèixer el seu efecte sobre la propagació del so. 

Les següents imatges mostren la diferència en grau de detall entre una topografia 
reconstruïda a partir de corbes de nivell amb 5m de resolució, i el mateix terreny reconstruït a 
partir d’una matriu DTM de 2x2m de resolució: 

 

 
Imatge 4: Reconstrucció de topografia a partir de corbes de nivell de 5m de resolució V. 
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Imatge 5: Reconstrucció de topografia a partir de matriu DTM amb 2x2m de resolució H. 

 

Les estadístiques meteorològiques s’han inclòs en la modalitat que recomana la guia 
de bones pràctiques per a la confecció de mapes estratègics de soroll de la Unió Europea (Good 
Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise 
Exposure). En base a aquest text de mètodes recomanats per a la confecció de mapes acústics 
mitjançant eines de modelització, les circumstàncies meteorològiques es consideraran, en funció 
de la franja horària d’estudi, amb els següents condicionants: 

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari diürn és del 50%.   

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari de vespre és del 75%.   

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari nocturn és del 100%.   

D’aquesta manera, cal preveure que la modelització de les dades de caracterització 
nominals (representatives per a una anualitat) dels elements inclosos a l’escenari, oferirà uns 
resultats lleugerament sobre-estimats. Aquesta deriva es considera que incrementa les garanties 
de les polítiques de gestió i protecció de la població vers a les exposicions al soroll ambiental. 

Altres variables pròpies de la modelització contemplen una única reflexió en façanes 
(seguint les recomanacions de càlcul del mètode NMPB, atès que essencialment el soroll 
considerat a l’estudi prové del trànsit) , i consideren els paviments com a superfícies 
acústicament reflectants (llevat d’allà on explícitament es tingui constància de què el paviment 
sigui drenant, porós o sonoreductor), al contrari de les zones vegetades o agràries, on es 
considerarà que el sòl és predominantment fonoabsorbent. 

La modelització s’ha dut a terme sobre la plataforma CadnaA, desenvolupada per 
Datakustik GmbH. Aquest software permet integrar la totalitat de les dades necessàries per a la 
modelització d’escenaris urbans, industrials i entorns d’infraestructures (propagació acústica en 
ambient exterior), i reproduir les condicions de propagació sonora mitjançant els algorismes de 
càlcul oficialment recomanats a tal efecte. 
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El tractament de dades posteriors, tant pel que fa a l’edició de cartografia, l’anàlisi de 
resultats i els càlculs estadístics i comparatius, s’han desenvolupat sobre la plataforma MapInfo, 
desenvolupada per PitneyBowes Software Inc. Aquesta eina permet dur a terme el tractament 
gràfic i de dades en un entorn georeferenciat, assimilable per a la majoria de les plataformes de 
gestió d’informació geogràfica (GIS). 

4.3.- Treball de Camp i Sonometries de la Zona d’Estudi. 

La realitat sonora de l’espai estudiat es contrastarà mitjançant la realització de 
sonometries in situ, amb les que en primer lloc es copsarà la precisió dels valors reflectits als 
diferents tipus de mapes de sorolls. La pròpia campanya de treball de camp permetrà conèixer 
amb detall les condicions de l’entorn i les característiques de l’escenari que han de permetre 
explicar les línies de treball que s’encetaran. 

Les sonometries es duran a terme seguint el protocol definit a l’efecte als Annexos 
tècnics de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i en cas 
de discrepància, es resoldran seguint allò que disposa la Norma ISO:1996 sobre mesura i 
avaluació de nivells sonors ambientals, o bé aquell procediment que cada cas particular 
aconselli. 

En funció de les característiques de l’entorn i/o del soroll a caracteritzar, les 
sonometries es podran realitzar mitjançant mostres de curta durada, o bé mitjançant registres de 
llarga durada i monitoritzacions. 

Alhora, el treball de camp permetrà recopilar un important volum de dades que 
permetran complementar les cartografies (ubicació d’elements rellevants, edificacions noves, 
apantallaments recents, etc) o bé per explicar alguns resultats (aforaments parcials, distribució 
d’usos, etc). 

Per a la realització de les sonometries i les monitoritzacions, s’han utilitzat els 
següents equips: 

- Sonòmetre integrador/analitzador Bruel&Kjaer, Mod. 2250, nº de sèrie 2765002. 
- Sonòmetre integrador/analitzador CESVA, Mod. SC-310, nº de sèrie T224286. 
- Sonòmetre integrador/analitzador CESVA, Mod. SC-310, nº de sèrie T224583. 
- Calibrador de nivell sonor CESVA, Mod. CB-5, nº de sèrie  035126. 
- Calibrador de nivell sonor CESVA, Mod. CB-5, nº de sèrie  041298. 
- kit/micròfon d’ intempèrie CESVA, Mod. TK-1000, núm. de sèrie T224851. 
- kit/micròfon d’ intempèrie CESVA, Mod. TK-1000, núm. de sèrie T227636. 
- Estacions de monitorització sonora contínua en ambient exterior (IP65). 

L’instrumental es manté al corrent de les seves obligacions de verificació periòdica i 
Metrologia Legal, segons l’estipulat a l’Ordre Ministerial ITC/2845/2007, del Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme, pel qual es regula el control metrològic de l’estat dels 
instruments destinats a la mesura de so audible i dels calibradors acústics.  
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4.4.- Avaluació detallada. 

4.4.1.- Avaluació en termes d’edificis exposats. 

Els resultats de la modelització es contrastaran amb les observacions de camp, per 
garantir que els resultats de la modelització són representatius de l’escenari assajat. Alhora, es 
compararan els resultats obtinguts, un cop validats, amb els resultats copsats al PSAMB, per tal 
de confirmar o desestimar, si s’escau, l’existència i abast del conflicte acústic. 

Per tal de determinar l’abast d’una eventual zona de conflicte, els nivells sonors 
calculats es contrasten amb els valors permesos segons els Mapes de Capacitat Acústica, en 
aquells municipis en què aquest Mapa ha estat aprovat i sigui vigent. En casos en els quals no hi 
hagi Mapa de Capacitat Acústica o bé no estigui actualitzat, i atès que els conflictes s’estudien 
sobre usos receptors essencialment residencials, es tindrà en compte que els valors objectiu 
d’una zona de sensibilitat acústica A4 (predomini del sòl d’ús residencial) o d’una zona B1 
(coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents) 
són de 65 dBA en període diürn i vespre, i de 55 dBA en període nocturn, per a zones 
urbanitzades existents. 

Per a il·lustrar l’abast d’una determinada zona de superacions, s’empra la mateixa 
codificació que la utilitzada al PSAMB per a representacions sobre ortofotomapes o plataforma 
Google Earth: esferes de color vermell indiquen edificis on s’enregistren superacions de més de 
10dBA dels nivells d’immissió nocturna respecte els valors permesos per a usos residencials, i 
les esferes taronges identifiquen superacions d’entre 5 i 10 dBA. 

Convé tenir present que les esferes mostrades al PSAMB s’obtenien d’avaluar 
l’afectació d’un determinat edifici a partir dels plànols d’isòfones publicats per a cada 
infraestructura i que, per norma general, corresponen a càlculs de propagació expressats en 
malles de nivells sonors a 4 metres sobre el nivell del sòl. 

En el cas de la modelització detallada que s’ha dut a terme per a aquest treball, en 
canvi, l’avaluació determina la condició pitjor de cada agrupament de façanes (amb una 
resolució de parcel·la o illa d’edificis). Això, a efectes pràctics, vol dir que l’avaluador de 
façanes determina el major nivell d’immissió dels calculats a qualsevol dels trams de façana, i a 
qualsevol de les alçades/pisos.  

Recuperant d’aquest càlcul els nivells corresponents a una alçada de 4 metres, s’obté 
un indicador visual còmode i representatiu, resultat de simplificar l’enorme volum de dades que 
es genera amb el procediment d’avaluació acústica d’edificis, i fàcilment comparable amb les 
dades extretes de la primera fase del PSAMB. 

Les següents imatges il·lustren aquest procés d’extracció de dades a partir de 
l’avaluació d’edificis. 

La primera imatge correspon al resultat gràfic d’executar el procediment de càlcul 
d’immissions a façana d’un determinat bloc d’edificis, en aquest cas d’una alçada equivalent a 9 
pisos (PB+8). S’observa que el procediment de càlcul determina el nivell d’immissió a 
cadascuna de les plantes, i en trams equiespaiats per tal d’obtenir una matriu d’indicadors que 
sigui representativa:  
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Imatge 6: Resultat de l’avaluació d’edificis (immissions a façanes) en uns blocs de PB+8 plantes. 

L’indicador d’avaluació d’edifici “resumeix” els resultats dels indicadors de façana, i 
retorna tres paràmetres: 

- Les plantes de l’edifici en les quals es detecta superació respecte el llindar 
d’immissió per a usos residencials (a l’exemple, s’observen superacions des de la 
planta 1 fins a la 8). 

- El nivell d’immissió màxim enregistrat a qualsevol dels trams de façana i a 
qualsevol planta, en període diürn i nocturn. A l’exemple, l’avaluador indica que 
els nivells màxims són de 69 i 63dBA per als períodes diürn i nocturn, 
respectivament. 

        
Imatges 7 i 8: Indicadors d’avaluadors d’edifici a partir de les immissions en façana, període dia i nit. 

Finalment, per obtenir una representació que resulti fàcilment comparable amb els 
resultats dels treballs realitzats pels diferents ens titulars de les infraestructures, i recopilats al 
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PSAMB, de cadascun d’aquests avaluadors d’edifici s’extreuen les dades corresponents a una 
alçada de 4 metres, i es mostren sobre una base de Google Earth amb la mateixa codificació de 
colors que el PSAMB, en funció de la superació identificada. 

4.4.2.- Avaluació en termes de població exposada. 

Com a factor determinant en el procés d’avaluació de l’abast d’una determinada zona 
de conflicte acústic, i com a criteri objectiu que permet valorar l’efectivitat d’eventuals mesures 
correctores, el treball inclou també un anàlisi en termes de població exposada. 

En aquest sentit, el creuament de les àrees d’afectació (plànols d’isòfones) amb les 
bases de dades que combinen edificació, usos del sòl i cens/demografia permet obtenir de cada 
escenari estudiat, una correlació amb el nombre d’habitants afectats pels diferents ventalls de 
nivells sonors, valorar el volum de ciutadans que es veurien beneficiats per les diferents 
alternatives de millora, etc. 

En concret, l’estudi aprofundeix en l’anàlisi demogràfic d’exposicions al soroll des de 
quatre perspectives: 

- Quantificant, en números absoluts (nº d’habitants), la població exposada als 
diferents nivells sonors generats per les infraestructures i xarxes de mobilitat 
objecte d’anàlisi, tant en les circumstàncies actuals (models actualitzats), com 
sota les diferents propostes de línies d’actuació que s’analitzen per a millorar les 
zones de conflicte. 

- Analitzant, en termes relatius (% d’habitants respecte el cens total del municipi), 
la part proporcional de la població inclosa en l’àmbit d’estudi, sota els diferents 
escenaris avaluats: estat actual, i eventuals línies d’actuació. 

- Quantificant el volum de població, en nº d’habitants, que veuen incrementat el seu 
confort acústic com a conseqüència de les diferents propostes de millora 
avaluades.  

- Avaluant l’escenari de superacions, en termes absoluts (nº d’habitants), 
identificant el número d’habitants exposats a un nivell sonor nocturn (Ln) superior 
als 55dBA, en tant que aquest llindar és el nivell objectiu de qualitat acústica per 
usos residencials en horari nocturn, segons figura a l’Annex A de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de Protecció contra la Contaminació Acústica.    

L’anàlisi en termes de població exposada permetrà disposar també d’un barem 
objectiu que assigna a cada proposta de millora un paràmetre comparable. 

Cal tenir present, a l’hora de valorar les dades d’efectivitat i població exposada, que 
l’estudi inclou únicament les grans infraestructures i els principals eixos viaris que pertanyen (o 
afecten) cadascun dels àmbits analitzats. En canvi, l’anàlisi estadístic i demogràfic 
necessàriament inclou com a paràmetre la totalitat del cens dels termes municipals afectats. En 
conseqüència, cal ser curosos a l’hora de valorar les eventuals conclusions que es puguin 
extreure de l’anàlisi de dades: 

- Una mesura correctora implementada en els municipis A i B, i que aparentment 
suposen una millora per a un “X”% de la població, no serà comparable a no ser 
que es ponderi aquest percentatge respecte al nº total d’habitants del terme. En 
conclusió, per a la valoració comparativa d’unes determinades actuacions, és molt 
més recomanable comparar el volum total de ciutadans, si la comparació es 
realitza entre actuacions proposades a termes municipals diferents.  
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- En canvi, per a la comparació d’efectivitats de mesures correctores proposades en 
l’àmbit d’un mateix terme municipal, la comparació de població en termes de 
percentatges probablement ofereixi una perspectiva més àgil. 

- D’altra banda, el fet d’incloure un numero limitat de fonts sonores en els estudis, 
implica que les conclusions que se’n extreguin seran vàlides només pels nivells 
sonors associats a aquelles infraestructures. A efectes pràctics, si les taules 
d’avaluació d’un determinat escenari mostren els diferents grups de població 
afectats pels diferents nivells sonors, referits a la totalitat de la població, cal tenir 
present que les estadístiques es refereixen únicament a nivells sonors atribuïbles a 
les infraestructures incloses a l’estudi. En cap cas, aquestes taules-resum poden 
considerar-se extrapolables a la totalitat de la població, en tant que molt 
probablement existeixen altres escenaris sonors i ciutadans exposats a nivells 
sonors, d’altres fonts de soroll (altres infraestructures, trànsit local, etc) que no 
formen part de l’escenari estudiat a cada cas.  

4.5.- Mesures i accions preventives/correctores. 

S’enumeraran en aquest capítol un recull de les principals línies de treball que podrien 
estudiar-se amb la finalitat de minvar l’impacte acústic de les activitats i/o infraestructures que 
contribueixen de forma determinant a la superació dels llindars acústics.  

Tradicionalment, per reduir el nivell de so emès per una font de soroll en un receptor 
concret, es pot actuar: 

- Sobre la font. En termes estrictament acústics, és el mètode més efectiu, ja que 
evita la propagació i dispersió de les ones sonores tan bon punt son emeses per la 
font de soroll. L’àrea beneficiada és la pràctica totalitat de l’entorn del focus 
sonor. A la pràctica, això es tradueix en encapsulaments/tancaments (molt habitual 
en el tractament de focus industrials i màquines), millores en característiques 
pròpies del sistema emissor (com pot ser l’asfalt sonoreductor en xarxes viàries), 
etc.  

- Sobre el camí de propagació, les tècniques solen orientar-se a dificultar la 
propagació de les ones sonores, mitjançant obstacles que obliguin a les ones 
sonores a superar elements d’apantallament, difraccions, etc. L’exemple clàssic és 
la pantalla acústica que evita en part la propagació del so emès pel trànsit viari. 
L’àrea beneficiada en aquest cas és limitada a les zones per a les quals s’ha 
dissenyat la millora. Receptors situats fora d’aquesta àrea de millora no percebran 
cap canvi, o poden fins i tot veure’s perjudicats.   

- Sobre el propi receptor. En casos en què l’actuació sobre la font o el camí de 
propagació és inviable (cost, dimensions, etc), s’estudia la possibilitat d’actuar 
sobre l’ítem receptor per tal de protegir-lo, en la mida del possible, de les 
immissions exteriors. En el cas d’edificis i habitatges, per exemple, aquesta línia 
inclou la millora dels elements de façana (façana, finestres, etc), tractaments de 
coberta i altres línies d’actuació, destinades a millorar la qualitat acústica a 
l’interior dels edificis. 

Altres solucions no estrictament acústiques passarien per optar per una reordenació 
racional del territori impedint usos conflictius adjacents, reorganització de la mobilitat, control 
de la velocitat de vehicles mitjançant controls semafòrics, gestió adequada de les activitats, etc. 
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Pel que fa a minvar l’afectació acústica de grans eixos viaris, les actuacions poden 
incloure qualsevol de les tres línies de treball, per bé que predominen les intervencions en forma 
de pantalles acústiques. 

L’estratègia que s’ha demostrat més efectiva per conflictes de trànsit viari interior als 
entramats urbans és la implementació de sistemes de regulació i gestió del trànsit que, sense 
minvar la mobilitat i les necessitats de transports i desplaçaments, permeti donar-hi resposta 
aconseguint una progressiva disminució dels nivells sonors als usos més sensibles. 

Els programes de regulació i gestió del trànsit urbà contemplen des de reduccions de 
velocitat i pacificacions o peatonalitzacions de vials que no necessiten donar cabuda a un 
aforament elevat de vehicles, a regulacions horàries en el cas de centres urbans per permetre 
l’aprovisionament de mercaderies durant una franja horària determinada, etc. Altres mesures 
consisteixen en regulacions de vialitat forçant la utilització de vials alternatius de forma activa 
(restriccions) com passiva (deixant a lliure elecció dels conductors, per tal de que per tendència 
natural s’acabi utilitzant rutes amb menor recorregut o més ràpides, però dissenyades per tal de 
proporcionar menor impacte a la població). 

En vies d’elevada densitat també s’està demostrant una certa efectivitat en quant a l’ús 
de paviments sonoreductors i fonoabsorbents, encara que cal considerar el sobrecost 
d’implantació, les necessitats de manteniment, etc. 

En aquells casos en els que les estratègies de minoració dels nivells de contaminació 
acústica no assoleixen els objectius marcats, o bé hi resulten inviables, cal pensar en la protecció 
dels usos sensibles per tal de garantir, si no es pot en l’exterior, un confort mínim al seu interior. 
Aquestes mesures correctores consisteixen en incrementar el grau d’aïllament en façana dels 
receptors (habitatges, centres educatius, centres sanitaris i hospitalaris, etc.) vers el soroll 
exterior. En el cas d’edificacions existents, això implica normalment la millora o reforç dels 
tancaments exteriors (finestres i carpinteries), i en el cas dels edificis en fase de projectes, 
vetllar per tal que els nivells d’aïllament previstos siguin els més adients a garantir una correcta 
protecció vers els nivells sonors exteriors. 

En definitiva, es contemplaran de forma diferenciada les mesures correctores que 
impliquin actuacions sobre el/els emissor/s (pantalles acústiques, talussos, paviments 
sonoreductors, etc), de les accions que impliquen intervencions sobre els usos receptors 
(actuacions sobre aïllaments en façana, recomanacions en distribució d’usos, etc), i les accions 
que requereixen una visió de conjunt de l’escenari i actuant sobre un ventall més ampli 
d’elements (mesures organitzatives, urbanístiques, etc.) 

Les diferents actuacions correctores seran objecte d’un estudi detallat, que inclourà, 
entre altres aspectes: 

- Una descripció, amb un grau de detall d’estudi informatiu, de les característiques 
tècniques o constructives, si s’escau, de les mesures proposades. 

- Una estimació, mitjançant assaig sobre el model o bé mitjançant previsions 
degudament justificades, dels efectes favorables que tindran sobre l’escenari 
acústic estudiat. Aquestes estimacions es descriuran tant en termes acústics 
(atenuacions, reduccions de dBA’s d’immissió) com en termes d’afectació 
(disminució del número d’usos afectats, població beneficiària de les millores, etc). 

- Una estimació del cost econòmic associat a cada mesura, juntament amb un ratio 
d’avaluació cost/benefici en termes de nivells sonors i població afectada. 

Cal recordar que els avaluadors d’edificis “clàssics” indiquen el nivell de soroll 
màxim identificat a qualsevol punt de la façana de l’edifici. En conseqüència, si un 
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apantallament protegeix efectivament les plantes inferiors d’un bloc de pisos, mentre que les 
plantes superiors queden fora de l’abast de l’apantallament, un avaluador d’edificis pràcticament 
no reflectirà cap mena de millora, per bé que aquesta millora efectivament hi sigui. 

Per evitar aquesta aparent “distorsió”, l’avaluació d’efectivitats de les eventuals 
mesures correctores s’ha dut a terme mitjançant l’avaluació d’edificis limitada a processar els 
nivells d’immissió a 4 metres d’alçada (equivalent a un primer pis). 

Per tal de disposar d’un esbós de criteri quantificable que permeti fer comparacions 
entre les diferents propostes de mesures correctores, es realitza una anàlisi estadística preliminar 
que, contemplant la totalitat dels edificis inclosos en l’àmbit d’estudi, en comptabilitza el grau 
de “benefici acústic” calculant el percentatge d’edificis que experimenten una millora lleu (entre 
0 i 2 dBA), mitjana (entre 2 i 5dBA) o clara (més de 5dBA de millora). 

A grans trets, els edificis inclosos a l’estudi són, aproximadament, els edificis inclosos 
en l’àrea d’aparent afectació extreta de les conclusions del PSAMB. Així, una mesura que 
ofereixi una efectivitat sobre el 15% dels edificis significa que s’han identificat millores en els 
nivells d’immissió en un 15% dels edificis inclosos en l’àrea d’estudi. Per tant, és un indicador 
molt orientatiu, en tant que una àrea d’estudi més àmplia o més estreta pot tenir una influència 
clara en la precisió d’aquest indicador estadístic.  

El capítol de mesures correctores es tancarà amb un resum de propostes analitzades, 
els avantatges i els inconvenients més destacats de cadascuna (cost, viabilitat, etc) amb les 
variables que poden ser essencials a l’hora de decidir quines accions es prioritzen respecte 
d’altres: 

- Solució més efectiva en termes estrictament acústics. 

- Solució més eficient en termes d’inversió vs edificacions beneficiades. 
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5.- DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA EN ESTUDI. 

Aquest document recull les tasques de recerca i anàlisi desenvolupades al voltant del 
cas nº8, que afecta al terme municipal de Pallejà (Barcelona). 

5.1.- Descripció física de l’entorn. 

L’àrea estudiada pertany al terme municipal de Pallejà. 

El municipi té una extensió de 8'3km2, i una població de pràcticament 11.300 
habitants (dades de IDESCAT, 2013). Està emplaçat a la banda dreta del riu Llobregat i limita 
amb Corbera del Llobregat pel N-NW, amb Sant Vicenç del Horts pel sud, amb La Palma de 
Cervelló i Corbera per l’oest i, a l’altra riba del riu, a l’est, amb Molins de Rei i Papiol. El 
municipi forma part de la vall baixa del riu Llobregat, encaixada dins de la Serralada Litoral . 

El terme municipal, amb una forma triangular, es prolonga, de llevant a ponent, des de 
la llera del riu Llobregat (base d’aquest terme triangular), fins als turons de Montmany de 
Sobrerroca, a l’oest del casc urbà, on hi ha la urbanització de Fontpineda. 

Al sud del casc urbà han crescut polígons d’activitats industrials, destacant per la seva 
extensió el Polígon Industrial de Pallejà, que enllaça amb el sector industrial del terme 
municipal de Sant Vicenç dels Horts. 

L’eix definit pel curs del riu és el corredor pel qual transcorren les principals 
infraestructures de transport de la zona, especialment trànsit rodat com són la A-2 i AP-2. Hi 
destaca també la línea ferroviària d'alta velocitat i de mercaderies que en aquest tram discorre 
paral·lela a l'AP-2. Pel centre de la vila, hi discorre la carretera N-II i la línea soterrada de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Llobregat-Anoia. Al sud del casc urbà hi destaca 
també la autovia B-24, construïda com a recorregut alternatiu a l’antiga N-340. 

 
Imatge 9: Ortofoto de la zona en estudi. 
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La zona urbana es distribueix al llarg del marge dret del Riu Llobregat, ocupant els 
terrenys que s’estenen des de la riba del Riu Llobregat, fins als primers turons de la Serra 
d’Ordal. 

La part més baixa del terme, que es troba a la pròpia llera del riu, està ocupada per 
algunes explotacions agràries de petites dimensions, però per sobre d’això hi destaca el corredor 
d’infraestructures, tant viàries (autopistes i autovies) com ferroviàries (línia d’alta velocitat i 
enllaç de mercaderies). 

L’entramat urbà, especialment el nucli antic i les seves proximitats més immediates, és 
força dens i atapeït, fet que permet que l’enrenou de les grans infraestructures s’esvaeixi amb 
certa facilitat a mesura que hom s’endinsa al nucli urbà. Fora de l’entramat més atapeït, i també 
als habitatges situats a la part més elevada, el soroll constant dels grans eixos de trànsit rodat 
esdevé omnipresent. 

5.2.- Caracterització de fonts/focus de soroll. 

Els focus de soroll més destacats de l’àrea d’estudi es resumeixen a continuació. 

5.2.1.- Trànsit rodat. 

- Autovia A-2, de titularitat estatal, amb un traçat paral·lel al Riu Llobregat, 
situat al marge dret, enfront el casc urbà de Pallejà (de fet, administrativament 
cau dins del terme municipal de Pallejà). Suporta una IMD de 111.120 
vehicles, amb un 10’2% de vehicles pesants (dades MFOM, 2012). 

- Autopista AP-2, de titularitat estatal però en règim de concessió a l’empresa 
ACESA-ABERTIS. Es tracta de la continuació de la B-23 un cop ultrapassat 
el nus viari d’enllaç amb la N-340 i la C-1413a. La IMD és de 100.300 
vehicles, amb un 20’4% de pesants (dades MFOM, 2012). 

- Carretera B-24, de titularitat estatal. Comença en un enllaç a la Autovia A-2 
dins el terme municipal de Pallejà i finalitza a Vallirana on enllaça actualment 
amb la N-340. L’aforament de trànsit indica una IMD de 31.400 vehicles, amb 
un 5’3% de pesants 

- Carretera N-II, de titularitat estatal, amb un traçat paral·lel al riu Llobregat, 
permet la interconnexió dels municipis que es troben al marge dret del riu 
Llobregat, que en el cas de Pallejà són Sant Andreu de la Barca al nord i Sant 
Vicenç dels Horts al sud. Al seu pas pel casc urbà pren el nom d'avinguda de 
la Generalitat i d'avinguda Prat de la Riba, i recorre el municipi de nord a sud, 
essent un dels principals eixos vertebradors del municipi. No es disposen de 
dades de trànsit d'aquesta via al pas per Pallejà. 

Pel que fa a l'entramat urbà dins el municipi de Pallejà, no es disposa de l'aranya de 
trànsit del municipi, motiu pel qual es desconeixen els aforaments detallats dels vials interns del 
casc urbà de Pallejà. 

5.2.2.- Trànsit Ferroviari. 

- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: Línies Barcelona-Manresa i 
Barcelona-Igualada. Aquestes línies connecten els diferents nuclis del Baix 
Llobregat mitjançant un servei regular de transport de viatgers (no s’hi 
efectuen circulacions de mercaderies). S’hi comptabilitzen prop de 209 
circulacions al dia, totes elles amb aturada a l'estació de Pallejà. Per tant, la 
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circulació s’efectua a velocitats relativament baixes. La línea ferroviària està 
soterrada al seu pas per la zona urbana, pel que la seva afectació sobre els 
habitatges és baixa o nul·la. 

- Tant el ferrocarril d’Alta Velocitat (línia Barcelona-Lleida-Saragossa-Madrid) 
com l’enllaç ferroviari de mercaderies discorren paral·leles a l'A-2, entre 
aquesta i el Riu Llobregat, motiu pel qual la seva afectació esdevé 
pràcticament nul·la. 

5.3.- Realitat sonora de la zona en estudi. 

Des del punt de vista del soroll ambiental i densitat de circulació, Pallejà es situa a les 
proximitats d’un dels corredors d’infraestructures viàries més importants de Catalunya. 

Així, el casc urbà limita pràcticament amb la plataforma de l'A-2 amb unes densitats 
diàries amitjanades de més de 111.200 vehicles, i una velocitat màxima de circulació de 
120km/h.  

Aquest eix de trànsit viari és, amb tota seguretat, l’aspecte més destacat, com a font de 
soroll de tot el terme municipal, ja que el soroll produït pel trànsit resulta perceptible a la 
pràctica totalitat del casc urbà, si bé l’entramat de carrers del casc antic, malgrat la proximitat, 
ajuda a esmorteir el soroll de l’autopista. 

La autovia B-24 és una font de soroll important que limita amb la part sud del casc 
urbà. No obstant, aquesta via discorre elevada sobre un viaducte, i pel que la seva afectació 
sobre els habitatges més propers és força limitada. 

L’autovia AP-2 i la plataforma ferroviària d’alta velocitat i mercaderies, malgrat 
tractar-se d’infraestructures de rellevància, no afecten de forma notòria a la zona urbana de 
Pallejà, per l’efecte de l’emmascarament que genera l'A-2. 

La línea ferroviària de rodalies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya està 
soterrada al seu pas per la zona urbana, pel que la seva afectació en forma de soroll sobre els 
habitatges és baixa o nul·la. 

En quant a les activitats industrials properes al nucli urbà de Pallejà, destaca el polígon 
industrial de Pallejà, situat al sud de la B-24, adjacent al polígon Molí des Frares, pertanyent al 
terme municipal de Sant Vicenç dels Horts, i on s'hi ubica una important industria del ciment. 

D’altra banda, en tractar-se d’una vila de 11.300 habitants, té lloc a una certa mobilitat 
interior, que es distribueix pels vials més importants que voregen el casc antic.  

5.4.- El PSAMB i el Sistema d’Integració cartogràfica de l’AMB.  

En el transcurs dels treballs d’integració de les cartografies acústiques existents amb 
afectació sobre el terme municipal de Pallejà, en el marc dels treballs de confecció del PSAMB, 
es van incorporar els plecs de cartografia acústica següents: 

- Mapa Estratègic de Soroll de l’Autopista AP-2/B-23 (MFOM). 

- Mapa Estratègic de Soroll de l’Autopista AP-7 (MFOM-ACESA). 

- Mapa Estratègic de Soroll de l’Autovia A-2 (MFOM). 

- Mapa Estratègic de Soroll de l’Autovia B-24 (MFOM). 
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- Mapa Estratègic de Soroll de la xarxa ferroviària de rodalies 
(DPTOP_GENCAT). 

El municipi de Pallejà no disposava, però, de cartografia acústica (mapes de sorolls) 
però sí de Mapa de Capacitat Acústica aprovat en data del treball, però en el què no s'hi delimita 
la zona de soroll relativa a l'autovia A-2. 

La integració de les diferents versions de cartografia ha posat de relleu una àrea 
d’afectació paral·lela al traçat de l’eix de l'A-2, fet que en sí no és estrany. No obstant, l’abast 
de les àrees d’afectació mostra una extensió que dóna lloc a dubtes sobre la seva precisió, en 
tant que les afectacions s’endinsen de forma important al casc urbà de Pallejà. D’altra banda, a 
les zones on conflueixen diferents infraestructures (en aquest cas, la cruïlla entre l'A-2, i la 
derivació B-24) donen lloc a un escenari de superacions destacades, en tant que la integració de 
les cartografies existents inclou la superposició dels diferents mapes acústics. 

La següent imatge s’extreu del sistema integrat de cartografia acústica de l’AMB, en 
el qual, sobre una base cartogràfica, es mostren tant les àrees d’afectació de les diferents 
infraestructures (àrees i isòfones), com indicadors gràfics de superacions dels nivells sonors 
declarats, respecte als nivells sonors atribuïts en funció del Mapa de Capacitat Acústica vigent: 

 

 
Imatge 10: Imatge del sistema integrat de cartografia acústica, PSAMB 2013. 

De forma general, a la imatge es presenten els indicadors de superació en forma 
d’esferes: 

- Esferes taronges indiquen receptors afectats amb superacions d’entre 5 i 10 
dBA per sobre dels valors llindars indicats al Mapa de Capacitat Acústica. 

- Esferes vermelles indiquen receptors afectats amb superació per sobre de 10 
dBA. 
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Com es desprèn de l’observació de la imatge, apareixen alguns indicadors de 
superació severa (més de 10dBA) al tram nord de la A-2, on el seu traçat és més proper al casc 
urbà. Tanmateix, hi ha una concentració força important d’indicadors de superació moderada a 
les zones afectades per l’empremta sonora de l'A-2, que a més s’intensifica en el tram on 
conflueix la carretera B-24. D’altra banda, apareixen indicadors de superació moderada (d’entre 
5 i 10 dBA) disseminats a l’interior del casc urbà. 

Una de les finalitats d’aquest estudi específic és la realització de l’anàlisi acústic de la 
totalitat de les infraestructures, que permeti determinar si aquests indicadors de superació 
realment es corresponen amb la situació real, i en cas de que així sigui, quines infraestructures 
hi contribueixen de forma més destacada, i quines actuacions correctores podrien donar lloc a 
millores significatives.  
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6.- ANÀLISI/ESTUDI EN DETALL DE L’ÀREA EN ESTUDI.  

6.1.- Treball de camp. 

Per a disposar de dades actualitzades i un bon coneixement de l’àrea d’estudi, s’ha dut 
a terme un seguit de visites a la zona, per tal de copsar In Situ els aspectes més destacats i 
rellevants de l’àmbit del treball: detalls no reflectits a la cartografia, percepció sonora, etc.  

Complementàriament, s’han realitzat sonometries de curta i de llarga durada en 
ubicacions especialment representatives, que serviran per a ampliar informació i contrastar els 
nivells sonors enregistrats In Situ amb els resultats extrets de les modelitzacions. 

Les mesures de llarga durada consisteixen en l’enregistrament dels nivells sonors per 
un període de 24 hores, tasca que permet, a més de conèixer els nivells sonors en sí i 
l’amitjanament de múltiples mostres, constatar l’evolució dels nivells sonors al llarg de les 24 
hores; aquest aspecte ajuda a interpretar el funcionament de l’entorn, els hàbits locals i els 
nivells sonors característics per a cadascuna de les franges horàries. 

Les mesures de curta durada enregistren el nivell de soroll en un punt determinat 
durant un temps d’integració predefinit a criteri tècnic (10 minuts en el cas d’aquest projecte), 
caracteritzant un determinat emissor/s en un moment puntual.  

En el cas concret de Pallejà, s’ha dut a terme 1 mesura de llarga durada instal·lant 
sonòmetres automàtics a una ubicació; la finalitat és la de caracteritzar In Situ l’afectació de l'A-
2, i en general, de les infraestructures rellevants abans comentades: 

 Punt LLD1: Ronda Santa Eulàlia, nº9. Trànsit A-2. 

Els registres de curta durada s’han centrat en caracteritzar l’impacte acústic de la 
circulació de trens de rodalies, tant en termes de nivells equivalents (amitjanaments) com en 
termes de nivell màxim, tal i com es regula mitjançant la normativa autonòmica i principalment 
a complementar els punts de llarga durada en quant a caracterització de les diferents 
infraestructures i vies locals. 

 Punt CD1: Enfront FGC i B-24. Trànsit intern i ferroviari RODALIES FGC (sense 
trànsit ferroviari). 

 Punt CD2: Enfront FGC i B-24. Trànsit intern i ferroviari RODALIES FGC (amb 
trànsit ferroviari). 

A la següent imatge es mostra la ubicació dels punts de mesura de llarga durada. 
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Imatge 11: Imatge dels punts de mesura de llarga durada 

A continuació es mostra la ubicació geogràfica dels punts de curta durada: 

 
Imatge 12: Imatge dels punts de mesura de curta durada 
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6.1.1.- Resultats obtinguts. 

A continuació es presenta en mode resum, els resultats de les mesures de curta i llarga 
durada tabulats.  

 

Punt  Data  Lden  Leqdia  Leqvespre  Leqnit  Observacions 

LLD1  21/10/2014  69'0 dBA  66’3 dBA  64’9 dBA  61’9 dBA  Soroll de B‐23 a façana 

Taula  1. Resultats de les mesures de llarga durada 

Als annexos del present informe s’adjunten les fitxes de llarga durada amb les dades 
complertes. 

A continuació es presenten els resultats de les mesures de curta durada (10 minuts). 

Punt 
Data&hora 
mesura 

LAeq  L10  L90 
Nº de 
Cotxes 

Nº de 
Motos 

Nº de 
Pesants 

Observacions 

CD1 
22/10/2014 

14:52 
53,2 dBA  55,6 dBA  48,3 dBa  ‐  ‐  ‐  Mesura sense tren. 

CD2 
22/10/2014 

15:08 
59,2 dBA  60,1 dBA  49,2 dBA  ‐  ‐  ‐  Mesura amb tren. 

Taula  2. Resultats de les mesures de curta durada 

Als annexos del present informe s’adjunten les fitxes de curta durada amb les dades 
completes. 

6.2.- Modelització acústica. 

6.2.1.- Dades d’entrada. 

Les dades introduïdes al model es resumeixen a continuació: 

- Topografia i orografia: model digital del terreny (DTM) tridimensional (x, y i z) 
en malla de 2x2 metres. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, I.C.C.. 

- Volumetria, edificació i urbanització: aixecament tridimensional (x, y i z). Font: 
Barcelona Regional. 

- Vialitat i carrerer: traçat bidimensional (x i y) corregit i adaptat al DTM existent. 
Fonts: Barcelona Regional i Institut Cartogràfic de Catalunya. 

- Xarxa ferroviària: traçat tridimensional (x, y i z). Font: Institut Cartogràfic de 
Catalunya. 

- Aforaments i estadístiques: 

o Xarxa viària d’alta capacitat: A-2, AP-2/B-23, B-24. Anuari de dades 
d’aforament 2012. Font: Ministerio de Fomento. 

o Xarxa ferroviària: dades d’aforament i programació de circulacions 2014. 
Font: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i RENFE. 

A la taula següent s’especifiquen les dades d’aforament més representatives de les 
diferents infraestructures contemplades al model. Val a dir, però, que la caracterització de 
cadascuna de les fonts de soroll respon a un volum de dades molt més extens i detallat; a la taula 
següent es mostren les més representatives. 
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Eix/Vial/Línia  Tipus  Categoria  IMD/Afor.  % pesants  Vnom 

A‐2  Autovia  Trànsit rodat  111.200  10'2%  120(110) km/h 

AP‐2/ B‐23  Autopista  Trànsit rodat  100.355  20’4%  100 km/h 

B‐24  Autovia  Trànsit rodat  31.400  5,3%  80 km/h 

FGC S4,S8, R5,R50, 
R6, R60  

FFCC Rodalies  Ferroviari local  209  ‐‐  50<0>50 km/h 

ADIF  Llarga distància  Ferroviari  69  ‐‐  250 km/h 

Taula  3. Dades d’aforament. 

6.2.2.- Validació del model. 

En general, convé tenir present que els valors d’aforament introduïts al model, i, per 
tant, els resultats acústics que se’n deriven, són valors que tenen una representativitat anual, 
mentre que les mesures realitzades poden ser de llarga durada (24h) o bé de curta durada (10 
minuts) en un dia o moment concret. Aquest fet fa que pugui existir una desviació entre els 
valors obtinguts al model i els mesurats. No obstant, les desviacions que es puguin detectar, han 
de ser analitzades i contrastades, per tal de poder diferenciar entre resultats incorrectes de la 
modelització, o bé dispersions degudes a diferències entre les hipòtesis anuals calculades, i les 
circumstàncies reals durant les sonometries.  

D’altra banda, és important assenyalar que, generalment, els valors obtinguts al model 
tendeixen a ser lleugerament més elevats que els mesurats o reals, perquè les tècniques de 
modelització obliguen a contemplar les velocitats nominals de cada tram de vial (sent les 
velocitats sensiblement inferiors en el cas de vies de gran capacitat amb episodis recurrents de 
saturació), i d’altra banda les condicions meteorològiques considerades com a base de càlcul 
contemplen sempre una confluència, amb major o menor mesura, de condicions favorables a la 
propagació sonora. En cap cas, però, els mètodes de càlcul inclouen, de forma generalitzada, 
condicions meteorològiques que minvin la propagació del so en ambient exterior. 

A la taula següent s’adjunten les comparatives dels valors obtinguts en el model vers 
les mesures In Situ, tant de llarga com de curta durada. Els valors que s’han pres com a base per 
a la calibració del model es mostren ombrejats. 

 

Punt  Mètode  Ldia (dBA)  Lvespre (dBA)  Lnit (dBA)  Lden (dBA)  Observacions 

LLD1 

Model  67,6 dBA  66,2 dBA  60,7 dBA  69,3 dBA 

Soroll de A‐2 a façana 

Mesures  66,3 dBA  64,9 dBA  61,9 dBA  69,0 dBA 

CD1 

Model  58,0 dBA  57,0 dBA  52,6 dBA  60,4 dBA 
Davant B‐24 i FGC sense 

tren 
Mesures  53,2 dBA  ‐  ‐  ‐ 

CD2 

Model  58,0 dBA  57,0 dBA  52,6 dBA  60,4 dBA 
Davant B‐24 i FGC amb 

tren 
Mesures  59,2 dBA  ‐  ‐  ‐ 

Taula  4. Valors del model en els punts de mesura del treball de camp. 
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Les diferències constatades en les mesures de llarga durada i la mesura destinada a 
enregistrar l’impacte del trànsit ferroviari es poden argumentar per diferents motius: 

- En el cas de la mesura de llarga durada nº1 (LLD1) s’observa una desviació 
inferior a 3 dB en els tres períodes d'avaluació, el que indica que els resultats del 
model i les mesures mostren una gran coherència.    

- En el cas de la mesura de curta durada nº2 (CD2), s’observa una desviació molt 
lleugera, i per tant, mostren una gran coherència. Concretament, el resultat del 
model és 1,2 dB inferior, fet lògic si es té en compte que el model amitjana 
estones amb circulació ferroviària i estones sense, mentre que la mesura feta en 
aquest cas enregistrà més circulacions ferroviàries que no pas “silenci”.  

- Per últim, la mesura de curta durada nº1 (CD1) no és vàlida per a la calibració del 
model, ja que durant la mesura no es va enregistrar el pas de cap tren, el que no 
coincideix amb l'escenari modelitzat al programa de càlcul, el qual incorpora un 
amitjanament imputable a la circulació mitja anual de trens.  

En conclusió, es considera que els resultats del model son vàlids per a servir com a 
base per a l’anàlisi d’eventuals mesures correctores i preventives. 

6.2.3.- Resultats obtinguts. 

En aquest capítol es duu a terme la presentació dels resultats obtinguts en l’actual fase 
del projecte, així com una comparativa de la zona en estudi en relació a les dades obtingudes del 
PSAMB, treball dut a terme el passat any 2013. 

Dita comparativa es centra en valorar els resultats dels models per isòfones i per les 
zones d’afectació detectades, tot corroborant o desestimant l’impacte acústic i identificant les 
fonts de soroll origen de l’afectació.  

6.2.3.1.- Mapes d’isòfones 

Els resultats de la modelització de l’àrea en estudi mostren l’afectació de les 
infraestructures viàries més importants al municipi de Pallejà. En concret, la infraestructura 
viària A-2, i, en menor mesura, la B-24 són els principals focus de soroll en quant a afectació al 
municipi. La línia de rodalies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que travessa el 
municipi té una afectació mínima en termes de nivells equivalents de soroll (LAeq), per bé que 
podria identificar-se alguna afectació en termes de nivells màxims, però només en aquells trams 
on circula a cel obert. 

A continuació es mostren les imatges dels mapes d’isòfones de la zona en estudi amb 
les dades actualitzades. 
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Imatge 13: Modelització acústica de la zona d’estudi a Pallejà en període diürn. 

 

 
Imatge 14: Modelització acústica de la zona d’estudi a Pallejà en període nocturn. 

Com es pot observar al mapa d’isòfones en el període diürn, hi ha una franja 
d’habitatges, els més propers a la infraestructura viària A-2, afectats per uns nivells de soroll 

B‐24 
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N‐II

FGC

AVE ‐
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B‐24  A‐2 

N‐II
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AVE ‐ 
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entre 65 i 70 dBA. Hi ha també una segona franja amb habitatges que queden afectats amb 
nivells de soroll de l’ordre de 60 a 65 dBA també adjudicables a la infraestructura viària A-2, 
mentre que una tercera franja de valors oscil·len amb valors de 55 a 60 dBA, fàcilment 
emmascarats pels nivells de soroll dels propis carrers o vies locals.  

Al voltant de la B-24 hi ha una zona residencial amb habitatges que es veuen afectats 
per nivells de soroll d'entre 60 i 65 dBA en període diürn. Tot i la curta distància entre els 
edificis i la B-24, la orografia del terreny és favorable i la via en aquest punt discorre en semi-
trinxera, fet que es tradueix en que el terreny actua com a apantallament natural en bona part 
dels edificis. 

El mapa d’isòfones en període nocturn es comporta d’una manera similar al del 
període diürn, amb una diferència amitjanada de 5 dBA en els nivells de soroll. És a dir, la 
primera línia d’habitatges afectats es troba entre 60 i 65 dBA, una segona línia entre 55 i 60 
dBA i la tercera entre 50 i 55 dBA. Val a dir però, que en període nocturn les vies locals tenen 
un trànsit molt inferior i per tant, el soroll de l'A-2 és més audible. 

Pel que fa als edificis residencials situats a curta distància de l'A-2, els nivells també 
es redueixen en aproximadament 5 dBA, presentant uns nivells de soroll en façana entre 55 i 60 
dBA als edificis més exposats. 

Com a aspecte a comentar, cal interpretar correctament els plànols d’isòfones per a no 
extreure’n conclusions errònies. En aquest cas, s’observa un tram de la B-24, al seu pas per un 
viaducte per superar la N-II i la via dels FGC, en què pràcticament desapareix l’empremta 
acústica. Això és degut a què les malles d’isòfones es calculen a una alçada de 4 metres sobre el 
sòl, i en sectors on el terreny es diferencia molt de les fonts de soroll calculades, es poden 
produir efectes d’apantallament que, un cop representats, poden cridar l’atenció. No obstant, 
estirctament en aquest sector concret, la B-24 circula elevada sobre un viaducte, tal i com 
s’observa a la imatge següent: 

 

 
Imatge 15: Viaducte de la B-24 sobre la N-II a Pallejà. 
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D’aquesta manera, la malla de càlcul de nivells sonors, situada a 4m sobre la cota del 
sòl, es situa “sota” el viaducte, motiu pel qual sobtadament s’hi representen nivells sonors que a 
priori poden semblar incoherents, però son correctes: efectivament, “sota” el pont el soroll de la 
B-24 és molt inferior al calculat a cotes superiors: 

 
Imatge 16: Detall d’isòfones nocturnes al viaducte de la B-24 sobre la N-II a Pallejà. 

6.2.3.2.- Comparativa de nivells entre el PSAMB i els valors actualitzats. 

A continuació es durà a terme una comparativa entre els resultats obtinguts de primer 
treball d’integració de cartografies acústiques, respecte a les dades actualitzades, en base a les 
prediccions dels mapes d’isòfones obtinguts per període dia i nit, entenent que es tracta de les 
franges horàries més importants. 

A nivell metodològic, les diferències en els resultats obtinguts entre els mapes sonors 
recopilats de les diferents administracions titulars i integrats pel PSAMB, i l’actual han de tenir 
en consideració dos aspectes essencials:  

 Respecte als mapes de soroll de les infraestructures ferroviàries de la Generalitat 
de Catalunya, s'ha incorporat l'efecte d'apantallament de l'ona sonora produït per 
l'orografia del terreny i els edificis, el que ha permès obtenir unes corbes isòfones 
més realistes.   

 Per últim, cal tenir en consideració que les cartografies realitzades per les 
administracions titulars es varen dur a terme amb una perspectiva de treball 
orientat a caracteritzar grans longituds d’infraestructures i àrees molt extenses, i 
per tant amb un grau de detall necessàriament inferior. En els treballs actuals, en 
canvi, el fet de concentrar l’estudi en àrees molt més acotades permet l’ús d’una 
escala de treball molt més detallada. 

Les imatges següents permeten una còmode comparativa visual entre els mapes 
d’isòfones actuals amb els del PSAMB del 2013, obtinguts, cal recordar, de l’agrupament i 
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suma energètica dels mapes d’isòfones declarats per cadascun dels ens titulars 
d’infraestructures.  

 
Imatge 17: Mapa d’isòfones del PSAMB de la zona d’estudi a Pallejà en període diürn. 

 
Imatge 18: Modelització acústica actualitzada de la zona d’estudi a Pallejà en període diürn. 
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Imatge 19: Mapa d’isòfones del PSAMB de la zona d’estudi a Pallejà en període nocturn. 

 
Imatge 20: Modelització acústica actualitzada de la zona d’estudi a Pallejà en període nocturn. 
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De forma visual, s’observen diversos fenòmens clars i destacables: 

- Com a conclusió més destacada, s’observa que les àrees d’afectació associades a 
l’A-2 i a la B-24, un cop re calculades amb les dades actuals, són clarament més 
estretes i properes a l’eix viari, que les àrees d’afectació declarades a títol 
individual pels titulars de les infraestructures, tal i com quedà recollit al PSAMB. 
Amb gairebé tota seguretat, això es deu a què en les modelitzacions realitzades per 
al càlcul d’afectacions de les infraestructures, recopilades al PSAMB, no es va 
incloure l’efecte d’apantallament imputable als edificis. Com a resultat, les àrees 
d’afectació resultaven molt més àmplies en quant a superfície del que realment 
son.  
Tot i aquesta consideració es pot observar que el càlcul d’afectació de la B-24 és 
força coherent amb l’impacte declarat per l’Administració titular. En canvi, l’abast 
de l’afectació declarada per l’A-2 és extraordinàriament ample en comparació amb 
l’àrea d’afectació resultant de considerar també l’efecte d’apantallament dels 
edificis en el model actualitzat.   
En certa manera, però, aquest fet és lògic des del moment en què els treballs de 
cartografia acústica dels grans eixos viaris es realitzaren amb una escala de treball 
més adaptada a grans àrees de càlcul (1:25.000), mentre que un anàlisi en detall 
com el recollit en aquest estudi permet ajustar molt més les variables de contorn 
amb una precisió molt més elevada. 

- L’impacte acústic de l’eix ferroviari dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya, en el tram en que circula al descobert, és moderat o baix, fins i tot en 
termes de nivells sonors màxims, ja que no hi ha trams en què els trens circulen a 
velocitat elevada.  

- L'impacte acústic de l'eix ferroviari d'alta velocitat i mercaderies és inferior al 
produït per l'A-2, que emmascara el soroll d'aquesta línia ferroviària. 

6.3.- Avaluació acústica de la zona. 

El municipi de Pallejà disposa de Mapa de Capacitat Acústica aprovat i actualitzat al 
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, el que permet 
comparar els nivells de soroll obtinguts de l'estudi amb els valors objectiu de qualitat acústica. 

Havent estudiat aquest cas en concret, els usos sensibles afectats són essencialment en 
sòl d’ús residencial.  

Cal constatar també la presència d’usos docents afectats, si bé resta a criteri de 
l’Administració Local la decisió sobre si aquests usos es zonifiquen com a A4 o A2.  

La comparació entre els resultats del PSAMB i l’actualització, en quant a avaluadors 
d’edificis i indicadors de superacions, mostra diferències significatives:  
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Imatge 21: Imatge del sistema integrat de cartografia acústica, PSAMB 2013. 

 
Imatge 22: Resultat de l’avaluació d’edificis de l’àrea de Pallejà. Període nit. 

Les principals observacions que se’n deriven son les següents: 

- L’actualització de les dades d’aforament de trànsit al tram de titularitat estatal de 
l’A-2 retorna uns resultats que, respecte als anteriors, pateixen una reducció molt 
significativa, amb tota probabilitat degut a què en les primeres versions de mapes 
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estratègics de soroll, realitzats amb un grau de detall molt inferior, no es tingué en 
compte l’efecte d’apantallament de les primeres línies d’edificis. 

- Segons el mapa actualitzat no hi ha cap edifici afectat en més de 10 dB sobre els 
nivells establerts al Mapa de Capacitat Acústica de Pallejà.   

- Igualment, el nombre d'edificis on es superen els nivells establerts al Mapa de 
Capacitat Acústica de Pallejà entre 5 i 10 dB es redueixen a la primera fila 
d’edificis situats al sector nord del municipi, i que són els més propers al traçat de 
la A-2, situats a la Ronda de Santa Eulàlia. 

- No obstant, la resta d'edificis situats enfront de l'A-2 a la Ronda Santa Eulàlia, 
presenten un grau d'afectació molt proper a 5 dB, pel que s'ha decidit incloure 
també aquests edificis en la cerca de millores. 

En conclusió, l’actualització del model acústic, i el fet de detallar més les fonts de 
soroll que hi intervenen, posen de manifest una disminució important de l’àrea d’afectació 
associada tant a A-2 com a la B-24, minvant conseqüentment el nombre d’habitatges afectats. 
Alhora, s’han pogut diferenciar també les contribucions a d’altres superacions, fet que permetrà 
decidir amb molta més exactitud les millors vies d’actuació per tal d’aconseguir una progressiva 
millora de la qualitat acústica del municipi de Pallejà. 
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7.- PROPOSTES DE MILLORA. 

En base als resultats abocats pel model, treball de camp i observacions dels tècnics 
durant el desenvolupament de la primera part d’aquest treball, la proposta de mesures per tal de 
minimitzar l’impacte acústic caldria centrar-la en 2 vessants: 

- Reduir l’impacte acústic de l’A-2 sobre el municipi.   
El nivell d’emissió de les grans infraestructures depèn de les seves característiques 
intrínseques (tipus d’asfalt, traçat, número de carrils, velocitat, etc.) i la densitat de 
trànsit (número total de vehicles, % de vehicles pesants, etc.),  per bé que aquests 
aspectes són difícilment modificables. En aquest cas, doncs, partint de que és 
inviable actuar en disseny i configuració del propi eix viari, les actuacions han 
d’orientar-se a mètodes d’apantallament i/o increments d’aïllament en els edificis 
afectats. 

- Incrementar els aïllaments en façana dels sectors en els quals les barreres 
acústiques no puguin oferir un resultat suficientment satisfactori, mitjançant un 
programa d’ajuts a la col·locació de dobles finestres com a recurs més habitual en 
aquest tipus de situacions. 

7.1.- Alternatives assajades sobre el model. 

Les alternatives que previsiblement puguin tenir alguna incidència sobre les àrees 
d’afectació calculades mitjançant els models numèrics, s’han introduït com a paràmetres i 
condicions de contorn, per tal d’obtenir una primera aproximació de la utilitat i viabilitat 
d’aquestes actuacions correctores. 

Les actuacions analitzades mitjançant modelització han estat dues: 

- Col·locació d’un apantallament acústic tradicional (vertical), paral·lel a l’eix viari 
de l'A-2, per evitar les immissions d’aquest eix d’alta capacitat sobre Pallejà. La 
pantalla implementada ha estat del tipus fonoabsorbent, ubicada sobre el límit de 
plataforma pavimentada. 

- Col·locació d’un apantallament acústic d’alta eficiència (amb voladís inclinat) per 
incrementar l’eficàcia del supòsit anterior.  
Els apantallament equipats amb voladís tenen com a objectiu incrementar la 
difracció de la ona sonora, per tal de millorar el rendiment de l’atenuació. 
Aquesta millora pot ser significativa, ja que l’efecte “ombra acústica” pot 
estendre’s molt més enllà de l’extensió atribuïble a un apantallament lineal 
clàssic. Tanmateix, coronar la pantalla amb una “pestanya” permet assolir 
resultats satisfactoris també a edificis amb alçades on la pantalla clàssica es 
demostra ineficaç.   
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Imatge 23: Exemple d’apantallament acústic lineal. Font: Climablock. 

 
Imatge 24: Exemple d’apantallament acústic amb voladís.  

Per disposar d’un criteri objectiu d’àrea “beneficiada” d’aquestes eventuals millores, 
s’han calculat les immissions a un total de 53 edificis (concretament, agrupacions de finques a 
nivell d’illa/parcel·la), que responen a la pràctica totalitat d’edificacions afectades en major o 
menor grau pel soroll de les infraestructures contemplades en aquest estudi. 
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7.2.- Resultats obtinguts. 

7.2.1.- Atenuació de l’Eix de l'A-2 mitjançant pantalla lineal. 

Per a estudiar l’eventual utilitat de col·locar un apantallament acústic paral·lel a l’eix 
de l'A-2, s’ha simulat la col·locació d’una pantalla acústica fonoabsorbent entre el P.K. 
597+500, a l'alçada de l'inici del casc urbà per la part nord, i el PK 598+425, a l'alçada de la 
sortida 598 de l'A-2. 

La pantalla s’inicia als dos extrems amb una alçada efectiva de 3,5 metres, ubicada al 
límit de la plataforma asfaltada de l’eix viari (pràcticament on en l’actualitat es troba la balla de 
protecció). La pantalla es manté paral·lela al vial de sortida de la sortida 598 en sentit sud fins 
pràcticament la rotonda situada sobre la A-2, pel que la seva alçada respecte la calçada de l'A-2 
augmenta progressivament a mesura que el vial de sortida guanya alçada.  

 

 
Imatge 25: Ubicació de l’apantallament acústic proposat a Pallejà. 

En resum, la pantalla té una longitud de pràcticament 925 metres lineals, amb una 
superfície estimativa d’ aproximadament 3.238m2. Aquestes dimensions, però, queden subjectes 
a possibles canvis, especialment pel que fa als requeriments de visibilitat de la sortida. 
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Imatge 26: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla lineal en període diürn. 

 
Imatge 27: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla lineal en període nocturn. 

Com es pot observar, hi ha una reducció significativa dels nivells sonors que 
incideixen sobre la primera línia d’edificis, de com a mínim 5 dBA. No obstant, l’àrea 
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d’afectació no experimenta una reducció molt acusada, ja que queda delimitada precisament per 
aquests primers edificis, que realitzen igualment una funció d’apantallament i “protegeixen” el 
casc urbà que s’hi estén al darrera. 

Cal indicar que l’inici de la pantalla (situada al nord del casc urbà) s’estén més enllà 
de l’estrictament necessari per a la protecció dels usos residencials, per tal de protegir també a 
les instal·lacions de l’Escola “La Garalda”. 

La següent taula mostra els nivells sonors calculats als elements receptors puntuals 
distribuïts al llarg de l’àrea d’afectació (mostrant únicament aquells que queden sota l’àrea 
d’influència d’aquest eix viari), destacant en verd aquells que presenten una millora superior als 
2dBA, i en rosat aquells ítems que experimentarien una millora superior als 5dBA en periode 
nocturn: 

 

Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

1  3,6  3,6  3,4  3,6 

2  5,3  5,4  5,2  5,2 

3  4  4,3  4,3  4,2 

4  5,2  5,3  5,2  5,2 

5  4,4  4,6  4,6  4,5 

6  5  5,2  5,3  5,1 

7  5,2  5,5  5,5  5,4 

8  5,2  6  6,2  5,7 

9  4,8  4,9  4,8  4,8 

10  4,9  5,1  5  4,9 

11  7,1  7,5  7,5  7,4 

12  5,6  6  6,1  5,9 

13  0,7  0,7  0,7  0,7 

14  4,8  4,9  4,7  4,8 

15  5,8  5,7  5,6  5,7 

17  5,4  5,4  5,3  5,3 

18  5,7  5,6  5,5  5,6 

19  0,1  0,1  0,2  0,2 

52  3,6  3,7  3,6  3,6 

53  0,3  0,4  0,3  0,3 

Taula  5. Millores esperables a 4m d’alçada als edificiss més beneficiats per l’apantallament lineal. 

En resum, es pot concloure que un apantallament acústic lineal paral·lel a l’eix de l'A-
2 aconsegueix millores destacables en l’àrea d’afectació de l’eix viari, però molt més en termes 
d’intensitat sonora a primera línia, que no pas en quant a la seva extensió (àrea d’afectació). 

Aquesta circumstància s’explica per diversos motius: 

- Els edificis situats a primera línea de l'A-2 actualment actuen com a 
apantallament, fet que produeix que els nivells sonors al casc urbà es trobin, en 
molts sectors, dins de la zona d’Ombra acústica projectada per la primera línia 
d’edificis i habitatges, situats a les proximitats de la A-2. 
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- L'efectivitat de l'apantallament es redueix amb la distància. És a dir, com més 
propers a la pantalla més efectiva és la millora relativa als nivells sonors anteriors, 
mentre que a l’incrementar la distància d’avaluació la difracció de l'ona sonora 
minva, i disminueix també l'efecte de l'apantallament. 

Es poden assolir increments més destacats modificant el dimensionament de la 
pantalla, en el cas de la pantalla lineal la millora més directa s’assoleix mitjançant increments 
d’alçada i/o longitud. En l’exercici de simulació s’ha implementat un apantallament amb una 
alçada constant de 3,5 metres sobre cota de vial. L’increment de l’alçada implica una òbvia 
millora en termes acústics, però per contra implica un increment del cost econòmic i un impacte 
visual sovint difícils de justificar. 

Pel que fa a les longituds, s’han acotat entre el P.K. 597+500, a l'alçada de l'inici del 
casc urbà per la part nord, i el PK 598+425, a l'alçada de la sortida 598 de l'A-2 seguint el vial 
de sortida, el que permet millorar-ne l'efecte al anar augmentant de cota el terreny 
progressivament en direcció a la sortida. 

Caldrà avaluar en detall el punt d’equilibri entre les inversions i l’impacte que seran 
assumibles respecte a la millora objectiva total que experimentarien els ciutadans, ja que 
malgrat s’aconsegueixi un apantallament de gran eficàcia, aquest s'ha avaluat a 4 metres 
d'alçada i caldria analitzar en major detall el potencial efecte en alçada, per plantes superiors, i 
avaluar també diferents longituds de pantalla per delimitar la més adient. 

7.2.2.- Atenuació de l’Eix de l'A-2 mitjançant pantalla amb voladís. 

Com a mostra de les línies de millora que es poden assolir actuant sobre la primera de 
les solucions assajades, s’ha considerat l’apantallament de l’apartat anterior, suposant que 
presenta la mateixa longitud i alçada vertical, però amb un voladís inclinat a la part superior de 
la pantalla, mètode que millora sensiblement el rendiment de les pantalles lineals clàssiques. 

El voladís que s’hi ha implementat es situa al llarg de tota la pantalla, coronant el tram 
simulat a l’apartat anterior. El voladís calculat té unes dimensions de 2 metres amb una 
inclinació de 45º. 

Les següents imatges mostren l’àrea d’afectació estudiada, un cop implementat 
l’apantallament acústic amb voladís. 
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Imatge 28: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla millorada en període diürn. 

 
Imatge 29: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla millorada en període nocturn. 

L’eficàcia de l'apantallament amb voladís incrementa de forma molt destacada el 
rendiment de les pantalles clàssiques, que en el cas estudiat, la millora esdevé superior als 5 

B‐23 A‐2

B‐23

A‐2 
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dBA en bona part dels edificis, tal i com es pot observar a la taula següent on es resumeixen els 
rendiments assolits mitjançant un apantallament amb voladís: 

 

Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

1  8,7  8,9  8,7  8,8 

2  10,5  11,3  10,9  10,8 

3  7,5  7,9  7,9  7,8 

4  9,6  10,1  10  9,9 

5  8,5  9,1  9,1  8,9 

6  10,1  10,7  10,6  10,4 

7  10,4  11,3  11,2  10,9 

8  9,7  11,1  10,8  10,3 

9  10,6  11,6  11,4  11,1 

10  10,7  11,6  11,5  11,2 

11  7,4  7,6  7,6  7,6 

12  10,8  11,7  11,7  11,4 

14  7,9  7,9  7,7  7,8 

15  5,9  5,7  5,5  5,7 

17  6,4  6,4  6,3  6,4 

18  5,2  5  4,9  5 

52  10,1  10,7  10,6  10,4 

Taula  6. Punts de referència. Millores esperables per a l’apantallament amb voladís. 

En cas d'optar per aquesta opció per reduir els nivells de soroll als habitatges més 
exposats de Pallejà, es recomana dur a terme un estudi en detall que permeti optimitzar-ne la 
geometria, cosa que permetrà determinar el punt òptim entre la inversió i el resultat assolit amb 
la pantalla. 

7.3.- Valoració Acústica dels resultats. 

Pel que fa a les solucions basades en apantallament acústics, la població potencialment 
beneficiada per actuacions en aquesta línia es situa especialment a la primera línia d’edificis de 
Pallejà, i en menor mesura els habitatges situats en una segona fila. Tal i com s'ha vist als 
resultats, un increment de les dimensions de la pantalla augmenten significativament la millora 
obtinguda. 

Els principals inconvenients lligats a aquesta línia d’actuació es divideixen en: 

- La complicació tècnica d’executar pantalles acústiques eficients, respectant alhora 
la connectivitat (sortides i incorporacions) amb eixos propers. 

- Les dimensions i la intensitat sonora de l’eix de l'A-2 a priori exigiria intervenir 
amb apantallament acústics de grans dimensions (alçada i llargada, i/o voladís de 
reforç). Aquest aspecte però requereix una inversió molt important i tindria un 
impacte visual destacable. 
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- En termes d’avaluació d’edificis, però, convé recordar que els apantallaments són 
més efectius a cotes baixes que a les plantes més elevades. Això vol dir que els 
pisos més elevats percebrien millores inferiors en molts casos, pel que s'hauria de 
dur a terme un estudi detallat que permetés avaluar amb detall la millora als 
edificis amb diferents configuracions de pantalla. 

Per tal de comparar les dues alternatives proposades en aquest estudi, la següent taula 
mostra l’estadística de millora acústica vs. nº d’edificacions incloses a l’estudi: 

 

Resum Estadístic 

Perspectiva de Millora  Alt01  Alt02 

<0dBA  62%  62% 

0‐2 dBA  6%  6% 

2‐5 dBA  13%  2% 

>5 dBA  19%  30% 

Taula  7. Percentatge d’edificis receptors que percebran millora. 

S’observa com el fet d’afegir un voladís inclinat a l’apantallament de l’Alternativa 1 
accentua els resultats assolits, ja que el gruix d’edificis beneficiats per qualsevol d’ambdues 
opcions és el mateix, però la proporció de parcel·les edificades que experimenten una millora 
superior als 5dBA en horari nocturn passa de prop del 20% amb l’apantallament clàssic, a un 
30% en el cas d’optar per un apantallament amb voladís. 

7.4.- Valoració en termes de Població Exposada. 

L’avaluació de les immisions imputables a les infraestructures incloses a l’estudi, i les 
diferents propostes de millora, en termes de població exposada s’exposa en aquest sub-capítol. 

En valors absoluts de població, la següent taula, partint del volum de població 
afectada pels nivells d’immissió en la situació actual, indica quants ciutadans quedarien inclosos 
en aquests rangs de valors si s’executessin les alternatives proposades com a línia de millora. 
Per a major claredat, la columna Variació indica el diferencial de volum de població de cada 
nivell sonor, sota cadascuna de les alternatives. 

 

Estadístiques de Població Exposada. Valors Absoluts. 

dBA 
Estat Actual Alternativa 1 Alternativa 2 
nº habitants nº habitants variació nº habitants variació 

30-45 3.300 3.771 471 3.628 328 
45-50 1.260 1.222 -38 1.208 -52 
50-55 1.355 1.330 -25 1.416 61 
55-60 629 274 -355 42 -587 
60-65 165 0 -165 0 -165 
65-70 0 0 0 0 0 
>70 0 0 0 0 0 

Total: 6.709 

Taula  8. Població exposada. Valors absoluts i variacions segons alternatives. 
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Les mateixes dades, expressades en termes relatius (%) respecte a la població total del 
terme municipal afectada per les immissions procedents d’aquestes infraestructures, es mostren 
a la següent taula: 

 

Estadístiques de Població Exposada. Valors Estadístics. 

dBA 
Estat Actual Alternativa 1 Alternativa 2 
nº habitants nº habitants variació nº habitants variació 

30-45 49,2% 56,2% 7,0% 54,1% 4,9% 
45-50 18,8% 18,2% -0,6% 18,0% -0,8% 
50-55 20,2% 19,8% -0,4% 21,1% 0,9% 
55-60 9,4% 4,1% -5,3% 0,6% -8,7% 
60-65 2,5% 0,0% -2,5% 0,0% -2,5% 
65-70 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
>70 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total: 100,0% 

Taula  9. Població exposada. Valors relatius i variacions segons alternatives. 

Atès que els escenaris assajats únicament contemplen reduccions de nivells sonors, no 
poden donar-se casos en què es detectin “empitjoraments”. En conseqüència, en aquelles 
caselles on s’observi un valor positiu (que implica un augment de població en aquella 
categoria), s’ha d’entendre que aquest augment es deu a ciutadans que “provenen” d’escenaris 
d’exposició prèviament més desfavorables. 

La següent gràfica permet comparar la població exposada als nivells d’immissió 
originats per les infraestructures incloses a l’estudi, agrupades seguint la mateixa  filosofia que 
les taules anteriors. Aquesta visualització permet observar el desplaçament de ciutadans de 
categories més altes d’immissió cap a categories pròpies de nivells de confort acústic més 
interessants. Val a dir que a la representació gràfica s’exclou la població amb nivells d’immissió 
menors a 45dBA en horari nocturn, ja que es considera que aquesta població, a la vista 
d’aquests nivells d’immissió tan baixos, ja queden fora de l’àmbit d’afectació de les 
infraestructures contemplades a l’estudi. 
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Imatge 30: Gràfic comparatiu d’alternatives. Població exposada segons nivells d’immissió.  

 

En quant al número d’habitants que, pels efectes de les infraestructures contemplades 
a l’estudi, es troben exposats a un nivell d’immissió nocturn, Ln, superior als 55dBA i que, per 
tant, caldria considerar que es troben en una situació d’incompliment dels objectius de qualitat 
per a usos residencials, l’estat actual i les diferents alternatives ofereixen les següents 
avaluacions: 

 

Resum de Dades de Població Exposada. Objectius de Qualitat. 

dBA 
Estat Actual Alternativa 1 Alternativa 2 
nº habitants nº habitants nº habitants 

Ln<55dBA 5.915 6.435 6.667 
Ln>55dBA 794 274 42 

Taula  10. Població exposada. Avaluació d’Objectius de Qualitat. 

En quant a l’anàlisi comparatiu de les diferents mesures correctores analitzades, la 
següent taula mostra el número d’habitants que percebrien algun grau de millora com a 
conseqüència de la posada en pràctica de les mesures correctores proposades: 

 

Població que Percebria Millora. 

Alternativa 1 Alternativa 2 
Núm. Beneficiaris Núm. Beneficiaris 

583 804 

Taula  11. Població exposada. Beneficiaris de les diferents línies d’actuació. 

S’observa que l’efecte d’incloure un voladís per incrementar el rendiment dels 
apantallaments accentua l’efectivitat de les solucions assajades. Així, ambdues alternatives 
solucionen els casos d’exposició nocturna per sobre dels 60dBA, però en el cas de 
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l’apantallament amb voladís, les millores son molt més accentuades també a nivells d’immissió 
inferiors. 

7.5.- Valoració Econòmica dels resultats. 

En termes econòmics, les inversions estimatives associades a cascuna de les propostes 
de millora incloses en aquest estudi es detallen de forma aproximada. (Font: Base de Dades 
BEDEC per a obres d’edificació i enginyeria civil. Versió Gener 2014). 

7.5.1.- Alternativa 1: Pantalla acústica lineal. 

Construcció d’una pantalla acústica lineal de 925 metres de longitud, amb una alçada 
de 3.5m, total superfície estimativa 3.237’50m2. Cost de subministrament, muntatge, 
instal·lació, inclosos elements auxiliars, elements de subjecció, etc. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats de formigó. Preu unitari: 120€/m2. Preu total: 
388.500’00 €. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats d’acer i llana mineral. Preu unitari: 125€/m2. 
Preu total: 404.687’50€. 

- Material bàsic: vidre temperat/laminat. Preu unitari: 217€/m2. Preu total: 
702.537’50€. 

7.5.2.- Alternativa 2: Pantalla acústica d’alt rendiment (voladís inclinat). 

Construcció d’una pantalla acústica lineal de 925 metres de longitud, amb una alçada 
de 3.5m, amb una coronació inclinada de 2m de longitud a 45º d’inclinació, total superfície 
estimativa 6.475’00m2. Cost de subministrament, muntatge, instal·lació, inclosos elements 
auxiliars, elements de subjecció, etc. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats de formigó. Preu unitari: 180€/m2. Preu total: 
915.750’00 €. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats d’acer i llana mineral. Preu unitari: 187€/m2. 
Preu total:951.362’50€. 

7.6.- Valoració Global dels resultats. 

Segons el resultat de l’estudi dut a terme al terme municipal de Pallejà, la millora 
substancial dels nivells sonors als habitatges situats a les proximitats de l’autovia A-2 passa per 
la col·locació d’elements d’apantallament acústic, que de fet ja han demostrat la seva efectivitat 
en altres trams propers (en aquest cas, Sant Andreu de la Barca, pocs quilòmetres més al nord-
oest, n’és un bon exemple). 

Pel que fa a l’impacte de l’autovia B-24, el fet que el seu traçat sigui a una cota 
superior al dels edificis residencials més propers (vial en viaducte), i que a més el tram més 
proper estigui equipat amb un apantallament perimetral de vidre, ajuda a què l’impacte acústic 
d’aquest enllaç sigui moderat o inclús baix. 

Per últim, l’impacte acústic del traçat dels ferrocarrils de la Generalitat ha quedat en 
quelcom residual ja que la pràctica totalitat del seu traçat ha estat soterrat. 

En quant a les millores assolibles per a minvar l’impacte acústic de la A-2, l’estudi 
proposa complementar l’efecte de les elevacions de terreny que alimenten a la rotonda d’enllaç 
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amb la b-24, al sud-est del terme, amb un apantallament que proporcioni també un efecte de 
protecció a la part nord i est del casc urbà. 

L’apantallament clàssic aconsegueix situar els nivells d’immissió als edificis més 
propers, a indicadors en horari nocturn inferiors als 55dBA, la qual cosa implica que els 
habitatges afectats passen a estar dins de compliment dels nivells nocturns màxims admesos per 
a usos residencials. 

La següent taula exposa el resum de les principals característiques de les diferents 
alternatives estudiades, tant en termes de població afectada, com en termes d’inversió 
econòmica. S’hi mostren les següents variables: 

- Número de ciutadans que, pels efectes de les infraestructures incloses a l’estudi, es 
troba sotmesa a un nivell d’immissió nocturn, Ln, superior als 55dBA. Aquesta 
dada es mostra tant per l’a situació actual , com sota el supòsit de cadascuna de les 
alternatives de millora estudiades. 

- Número de ciutadans que, mitjançant cadascuna de les línies d’actuació, 
percebrien una millora en els nivells d’immissió nocturns. 

- Número de ciutadans que, respecte l’estat actual, experimentarien una millora 
d’immissió tal que passarien a rebre un nivell d’immissió nocturna inferior als 
55dBA. 

- Inversió estimativa associada a cadascuna de les alternatives, considerant la 
implementació bàsica. 

- Ràtio d’inversió per ciutadà beneficiat, per a cadascuna de les alternatives incloses 
a l’estudi. 

 

Ratios Econòmics 

dBA 

Estat 
Actual 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

nº 
habitants 

nº habitants nº habitants 

Ln>55dBA 794 274 42 

Beneficiaris globals 583 804 

Variació a Ln<55dBA 520 752 

Inversió Estimativa 388.500 € 915.750 € 

Ratio €/Beneficiari 666 1.139 

Taula  12. Taula resum. Comparativa general entre alternatives. 

La taula resumeix clarament que qualsevol de les dues alternatives assoleix una 
reducció significativa de ciutadans exposats a nivells sonors superiors als 55dBA en horari 
nocturn. Així, dels prop de 800 casos identificats en l’estat actual, l’apantallament clàssic 
redueix la xifra a 274 ciutadans, mentre que l’apantallament d’alt rendiment redueix la xifra fins 
als 42 ciutadans. 

En quant als ràtios econòmics, s’observa que la alternativa amb un millor ràtio 
d’inversió per beneficiari és l’alternativa 1, que amb un ràtio de 666€/beneficiari assoleix un 
volum de 583 ciutadans que percebrien algun tipus de millora, i d’aquests, uns 520 passarien a 
estar sotmesos a nivells sonors en franja nocturna inferiors als màxims permesos per la 
Normativa vigent per a usos residencials. En canvi, per bé que l’alternativa 2 accentua força el 
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grau de millora assolida, també incrementa notablement (gairebé duplica) el ràtio econòmic, 
situant-se als 1.139€/beneficiari. Tot sigui dit, aquest increment de cost no és en và, ja que 
s’observen millores substancials tan en termes de nivells sonors, com en termes de població 
afectada. 

Malgrat tot, caldria dur a terme un estudi més detallat sobre aquesta zona per bé que, 
tot i obtenir-se millores significatives als edificis afectats, caldria estudiar la millora obtinguda 
en el conjunt de la façana, avaluant també les plantes més elevades dels edificis. 

Apart d'estudiar la idoneïtat d'instal·lar un apantallament, aquest estudi més profund 
n’hauria de determinar la geometria òptima, amb trams de pantalles de major i menor longitud i 
alçada, així com configuracions de pantalles verticals, amb voladís i/o  mixtes.  

La solució definitiva pot consistir en una solució mixta, mitjançant apantallaments que 
vetllin per la qualitat sonora als edificis més baixos i a les primeres plantes dels edificis 
plurifamiliars (blocs de pisos), i alhora optant per mètodes d’increment de l’aïllament acústic en 
façana per aquells habitatges més elevats que, per la seva posició respecte l’apantallament, 
quedarien fora de la seva àrea d’acció. 
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Annex I FITXES DE  MESURA DE CURTA DURADA 
 
 



Punt 1
Davant B-24

Dia 22/10/14

Hora d’Inici 14:52h

Durada 10 min

Leq dB(A) 53,2 dBA
L10 dB(A) 55,6 dBA

L90 dB(A) 48,3 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) -

Motos
(vehicles/10min) -

Pesats
(vehicles/10min) -

Observacions Afectació B-24 sense pas de trens

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: terra
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -

Punt 2
Davant B-24 (amb tren)

Dia 22/10/14

Hora d’Inici 15:08h

Durada 10 min

Leq dB(A) 59,2 dBA
L10 dB(A) 60,1 dBA

L90 dB(A) 49,2 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) -

Motos
(vehicles/10min) -

Pesats
(vehicles/10min) -

Observacions Afectació B-24 amb pas de trens

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: terra
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -
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Annex II FITXES DE  MESURA DE LLARGA DURADA 

 



Lden = 69 dB(A) Leq dia(7-21h) = 66,3 dB(A) Leq vespre(21-23h) = 64,9 dB(A) Leq nit(23-7h) = 61,9 dB(A) 

Punt 1 
Ronda Santa Eulàlia, 19, 3r 1a

20

30

40

50

60

70

80

90

dB
(A
)

Hora

Evolució�temporal�en�el�punt�24�1

Leq,�dBA L10,�dBA L90,�dBA

*�Lesmesures�s'han�realitzat�cada�5�minuts

Observacions: Punt representatiu del soroll de trànsit de l’autovia A-2 i tren.

Alçada del sonòmetre (m): 12
Distància a la paret (m): 1,5
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt 
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -

Data: 21/10/2014 – 22/10/2014      Hora d’inici: 09:15h    
Temps total de mesura: 24h  Hora de finalització:  09:15h
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Annex III PLÀNOLS DE CARTOGRAFIA ACÚSTICA 
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Annex IV BUTLLETINS DE VERIFICACIÓ PERIÒDICA 

DELS INSTRUMENTS 
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1.- INTRODUCCIÓ. 

L’any 2013, l’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar el Pla de Sostenibilitat 
Ambiental (PSAMB) com a full de ruta de les línies estratègiques d'actuació, així com les 
mesures i accions concretes a desenvolupar per a la sostenibilitat ambiental en el territori 
metropolità. 

Aquest Pla va plantejar la sostenibilitat a diferents escales: el conjunt del territori 
metropolità, la pròpia Institució de l’AMB i els 36 municipis que en formen part. I cadascuna de 
les tres escales es va estructurar en 6 eixos temàtics, essent l’educació per a la sostenibilitat un 
eix de caràcter transversal. 

 

     
Imatge 1:: Estructura i eixos del PSAMB (AMB, 2013) 

 

Dins de l’eix 5 de Salut ambiental, es va realitzar un innovador treball per saber la 
qualitat acústica global del territori metropolità, on es va recopilar i analitzar tota la informació 
existent, tant a nivell municipal com de les infraestructures viàries, ferroviàries i aeroportuàries 
més rellevants. La diferent procedència de la informació va fer necessari un tractament previ 
d’homogeneïtzació d’aquesta i alhora un nou càlcul de les fonts que es solapaven en un mateix 
àmbit, per així tenir una imatge del soroll total final. 

Aquest treball va permetre tenir la primera imatge acústica global de l’àrea 
metropolitana. Això va permetre per un cantó identificar les zones on probablement hi ha algun 
conflicte acústic i per l’altre cantó identificar les zones amb major qualitat acústica que 
s’haurien de preservar. 

Tal i com ja recollia una de les mesures del PSAMB, el present treball vol aprofundir 
en la línia iniciada pel treball anteriorment explicat i analitza amb major detall els punts que 
s’han considerat més problemàtics a nivell acústic. Així, el primer vector sobre el qual 
s’aprofundeix és en avaluar l’afectació deguda a les grans infraestructures i eixos viaris, i 
estudiar la viabilitat i efectivitat d’eventuals mesures correctores. 

A partir dels 17 punts a priori més crítics presents a l’AMB, s’ha realitzat una 
modelització acústica de major detall per confirmar sí és una zona amb problemes de superació 
acústica, i en cas que ho sigui, establir les mesures correctores més adequades i més efectives en 
cada cas. Al llarg de l’any 2013 s’ha realitzat el projecte d’integració de la cartografia acústica 
dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona AMB, com a primer pas d’una ambiciosa 
línia de treball i amb un important ventall d’aplicacions per a agilitzar el control i la gestió del 
soroll ambiental als municipis de l’AMB. 
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Imatge 2: Nivells de soroll diürn, AMB 2013 

2.- OBJECTE I ABAST DE L’ESTUDI. 

Les àrees analitzades a cadascun dels casos específics aprofundeixen en l’estudi de les 
afectacions identificades a l’àrea d’influència de les principals infraestructures de la zona, tant 
les que es localitzen fora del casc urbà, com les que es localitzen a l’interior de l’àrea urbana. 
S’inclouen en el catàleg de focus sonors tots aquells que han estat inclosos en les diferents 
versions de cartografia acústica incloses en el PSAMB, i que generalment responen a grans 
eixos viaris i vies d’alta capacitat, carreteres interurbanes, comarcals i nacionals, així com eixos 
ferroviaris. En aquells casos en què el municipi disposa de mapa acústic de trànsit viari local, 
aquest vector també s’inclou en l’anàlisi. 

Atès que la integració de la cartografia acústica en aquestes zones ha posat de relleu 
l’existència d’àrees de superació dels nivells sonors permesos o desitjables (aquests indicadors 
existents s’obtenen de contrastar els diferents mapes de soroll d’infraestructures respecte els 
llindars permesos), l’anàlisi en detall s’orientarà a determinar l’aportació de cadascuna de les 
infraestructures, per a comprovar que efectivament aquests indicadors de superació són 
representatius del que succeeix en l’escenari real, i estudiar quines actuacions correctores poden 
oferir una millora significativa. 
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3.- MARC LEGAL I NORMATIU. 

La legislació aplicable en afers relatius al control i la gestió del soroll ambiental es 
desglossa en diferents lleis i reglaments, de caràcter estatal, autonòmic i local, que es presenten 
a continuació:  

- Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del 
soroll ambiental. Àmbit d’Aplicació: Comunitat Econòmica Europea. 

- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll. Àmbit d’aplicació: estat 
espanyol. 

- Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, en allò referent a l’avaluació i gestió 
del soroll ambiental. Àmbit d’aplicació: estat espanyol. 

- Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a zonificació acústica, 
objectius de qualitat i emissions acústiques. Àmbit d’Aplicació: estat 
espanyol.  

-  Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
Àmbit d’aplicació: Catalunya. 

- Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a 
l’elaboració de Mapes de Capacitat Acústica. Àmbit d’aplicació: Catalunya.  

- 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. Àmbit d’aplicació: Catalunya. 

- Ordenances Municipals específiques per al control i la gestió del soroll i les 
vibracions. Àmbit d’aplicació: termes municipals inclosos en l’àrea d’estudi.  

Les àrees d’afectació de les diferents infraestructures s’han obtingut dels 
corresponents estudis específics i mapes estratègics de soroll elaborats per les Administracions 
titulars. 

Per a l‘elaboració dels mapes de soroll actualitzats s’han emprat tècniques de 
modelització i simulació incloent els mètodes de càlcul definits a l’Annex 8 – Exigències 
relatives als mètodes de càlcul i mesurament per a la determinació dels índexs de soroll i els 
equips de mesurament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, tal i com s’indica al capítol de metodologia. 
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4.- METODOLOGIA. 

L’estudi específic dels potencials escenaris de conflicte es desenvoluparà seguint el 
següent esquema de treball:  

 

 

 

 

 

DIAGNOSI 
PSAMB

•Població

•Usos Sensibles

•Àrees de Conflicte

AVALUACIÓ 
INCIAL

•Plà d'Usos/POUM/Mapes de Capacitat

•Usos Sensibles

•Participació Ajuntaments

MODELITZACIÓ

•Cartografia BR/ICC

•Aforaments MFOM/Diputació BCN/Estudis de Mobilitat

•Aforaments ferroviaris

TREBALL DE 
CAMP

•Sonometries

•Aforaments

•Observacions in situ

AVALUACIÓ EN 
DETALL

•Població

•Usos Sensibles

•Àrees de Conflicte

MESURES 
CORRECTORES

•Tècniques

•Inversions

•Efectivitats

DOCUMENT

•Critesis de l'estudi i metodologia

•Cartografiat de resultats de modelització

•Conclusions
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4.1.- Diagnosi a partir dels Resultats del PSAMB. Avaluació Inicial. 

En el transcurs dels anteriors treballs d’integració de la cartografia acústica de l’Àrea 
Metropolitana (2013), s’identificaren una sèrie d’escenaris en els quals els resultats apuntaven a 
una possible existència de superacions importants de nivells sonors per sobre dels previstos o 
permesos, en el què s’anomenen zones de conflicte, deguda a la coexistència entre usos 
residencials i grans infraestructures i eixos viaris, de titularitat i/o gestió supramunicipal. Amb 
la finalitat d’aprofundir en l’estudi de l’abast d’aquests escenaris de conflicte, i determinar la 
possibilitat d’emprendre mesures correctores o programes de millora, des del PSAMB es van 
seleccionar un total de 17 punts/escenaris, on es va considerar prioritari fer un primer estudi 
d’aprofundiment. 

Els àmbits d’estudi, amb infraestructures de mobilitat que probablement tenen una 
incidència sobre zona urbana, són els següents: 

 

1. Zona Castelldefels: C-32, C-31 i C-245 

2. El Prat de Llobregat: Carretera B-250 

3. Nus Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern: B-23, N-340, B-20, C-245 

4. Sant Feliu de Llobregat: A-2, B-23 i via del tren 

5. Sant Vicenç dels Horts: A-2, B-23 i va del tren 

6. Molins de Rei: A-2, B-23, N-340 Nord, AP-2, C-1413a i via del tren 

7. Cervelló: N-340 Nord 

8. Pallejà: A-2, C-1413a, AP-2 

9. El Papiol: A-2, C-1413a, AP-2 

10. Sant Andreu de la Barca: A-2, AP-7 i via del tren 

11. Sant Cugat del Vallès: Barri de Mirasol, afectat per AP-7 

12. Badia del Vallès: zona adjacent a la C-58 

13. Zona de Ripollet i Cerdanyola: C-58 i via del tren 

14. Zona Nord de Montcada: C-33, C-17 i via del tren 

15. Badalona – Sant Adrià del Besòs: C-31 

16. Badalona: B-20 Nord 

17. Montgat: C-31 

 

La següent ortofotoimatge ubica els àmbits d’estudi sobre la imatge de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

S’observa que es concentren especialment al corredor d’infraestructures del Baix 
Llobregat, la circumval·lació de l’autopista AP-7, així com a nusos viaris de la zona d’accés des 
del Maresme o des del Garraf, a banda d’un cas proper al Prat de Llobregat, però associat a 
trànsit viari. 
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Imatge 3: Localització de les àrees d’estudi en detall. 

 

Per tal de determinar l’abast dels eventuals conflictes o àrees de superació dels llindars 
sonors previstos, es realitzarà una anàlisi preliminar dels usos sensibles ubicats a cadascuna de 
les zones d’estudi o les seves immediates proximitats. Aquest exercici permetrà conèixer amb 
més detall la tipologia d’usos afectats (habitatges, àrees educatives o culturals, centres sanitaris, 
etc.). Tanmateix, permetrà disposar d’un criteri més per a decidir quines zones han de ser 
objecte d’actuacions correctores o preventives, o quines zones poden situar-se en un segon 
terme de prioritat. 

4.2.- Modelització en detall de l’àmbit en estudi. 

Les característiques de l’espai estudiat i dels focus sonors que hi intervenen es 
reproduiran sobre un model de càlcul, que permetrà estudiar mitjançant càlculs predictius, els 
efectes de les diferents vies d’actuació que es proposin. 

Les modelitzacions es calcularan mitjançant les metodologies definides per a cadascun 
dels tipus de font sonora que poden intervenir en un estudi predictiu de soroll ambiental, segons 
els mètodes recollits a l’Annex 8 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica: 

- Caracterització i Modelització del soroll de trànsit rodat segons el mètode 
NMPB-Routes (1996/2008). 
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- Caracterització i Modelització del soroll de trànsit ferroviari, si s’escau, 
segons el mètode NMPB-Fer i model SRM-II. 

- Modelització de trànsit aeroportuari segons ECAC Doc.29. 

A diferència dels Plans d’Acció clàssics, la possibilitat de poder emetre una diagnosi 
del vector soroll en el seu conjunt permetrà també determinar l’origen de les diferents 
contribucions, per tal de conèixer també la jerarquia de responsabilitats a l’hora d’afrontar un 
hipotètic pla de mesures correctores. 

D’aquesta manera, s’identificaran els focus i s’agruparan per tipologies, diferenciant-
ne les característiques i els aspectes més rellevants que ajudin a interpretar la realitat sonora en 
la que participen. 

En referència a la cartografia emprada per a l’estudi, cal destacar l’ús d’una base 
cartogràfica amb un grau de detall inusual per aquest tipus de treballs. Així, si habitualment les 
bases cartogràfiques de referència parteixen de les sèries d’escala 1:5000 de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC), amb corbes de nivell de 5 metres de resolució, en aquest estudi 
s’ha regenerat la topografia a partir de les matrius de model digital de terreny elaborades per 
Barcelona Regional a partir de dades de l’ICC. Aquest format consisteix en reconstruir el 
terreny amb matrius de punts equiespaiats 2x2 metres en el pla X,Y, amb una resolució d’alçada 
de 1cm. Aquesta altíssima resolució permet reproduir amb molt més detall la forma i evolució 
del sòl,i conèixer el seu efecte sobre la propagació del so. 

Les següents imatges mostren la diferència en grau de detall entre una topografia 
reconstruïda a partir de corbes de nivell amb 5m de resolució, i el mateix terreny reconstruït a 
partir d’una matriu DTM de 2x2m de resolució: 

 

 
Imatge 4: Reconstrucció de topografia a partir de corbes de nivell de 5m de resolució V. 
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Imatge 5: Reconstrucció de topografia a partir de matriu DTM amb 2x2m de resolució H. 

 

Les estadístiques meteorològiques s’han inclòs en la modalitat que recomana la guia 
de bones pràctiques per a la confecció de mapes estratègics de soroll de la Unió Europea (Good 
Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise 
Exposure). En base a aquest text de mètodes recomanats per a la confecció de mapes acústics 
mitjançant eines de modelització, les circumstàncies meteorològiques es consideraran, en funció 
de la franja horària d’estudi, amb els següents condicionants: 

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari diürn és del 50%.   

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari de vespre és del 75%.   

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari nocturn és del 100%.   

D’aquesta manera, cal preveure que la modelització de les dades de caracterització 
nominals (representatives per a una anualitat) dels elements inclosos a l’escenari, oferirà uns 
resultats lleugerament sobre-estimats. Aquesta deriva es considera que incrementa les garanties 
de les polítiques de gestió i protecció de la població vers a les exposicions al soroll ambiental. 

Altres variables pròpies de la modelització contemplen una única reflexió en façanes 
(seguint les recomanacions de càlcul del mètode NMPB, atès que essencialment el soroll 
considerat a l’estudi prové del trànsit) , i consideren els paviments com a superfícies 
acústicament reflectants (llevat d’allà on explícitament es tingui constància de què el paviment 
sigui drenant, porós o sonoreductor), al contrari de les zones vegetades o agràries, on es 
considerarà que el sòl és predominantment fonoabsorbent. 

La modelització s’ha dut a terme sobre la plataforma CadnaA, desenvolupada per 
Datakustik GmbH. Aquest software permet integrar la totalitat de les dades necessàries per a la 
modelització d’escenaris urbans, industrials i entorns d’infraestructures (propagació acústica en 
ambient exterior), i reproduir les condicions de propagació sonora mitjançant els algorismes de 
càlcul oficialment recomanats a tal efecte. 
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El tractament de dades posteriors, tant pel que fa a l’edició de cartografia, l’anàlisi de 
resultats i els càlculs estadístics i comparatius, s’han desenvolupat sobre la plataforma MapInfo, 
desenvolupada per PitneyBowes Software Inc. Aquesta eina permet dur a terme el tractament 
gràfic i de dades en un entorn georeferenciat, assimilable per a la majoria de les plataformes de 
gestió d’informació geogràfica (GIS). 

4.3.- Treball de Camp i Sonometries de la Zona d’Estudi. 

La realitat sonora de l’espai estudiat es contrastarà mitjançant la realització de 
sonometries in situ, amb les que en primer lloc es copsarà la precisió dels valors reflectits als 
diferents tipus de mapes de sorolls. La pròpia campanya de treball de camp permetrà conèixer 
amb detall les condicions de l’entorn i les característiques de l’escenari que han de permetre 
explicar les línies de treball que s’encetaran. 

Les sonometries es duran a terme seguint el protocol definit a l’efecte als Annexos 
tècnics de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i en cas 
de discrepància, es resoldran seguint allò que disposa la Norma ISO:1996 sobre mesura i 
avaluació de nivells sonors ambientals, o bé aquell procediment que cada cas particular 
aconselli. 

En funció de les característiques de l’entorn i/o del soroll a caracteritzar, les 
sonometries es podran realitzar mitjançant mostres de curta durada, o bé mitjançant registres de 
llarga durada i monitoritzacions. 

Alhora, el treball de camp permetrà recopilar un important volum de dades que 
permetran complementar les cartografies (ubicació d’elements rellevants, edificacions noves, 
apantallaments recents, etc) o bé per explicar alguns resultats (aforaments parcials, distribució 
d’usos, etc). 

Per a la realització de les sonometries i les monitoritzacions, s’han utilitzat els 
següents equips: 

- Sonòmetre integrador/analitzador Bruel&Kjaer, Mod. 2250, nº de sèrie 2765002. 
- Sonòmetre integrador/analitzador CESVA, Mod. SC-310, nº de sèrie T224286. 
- Sonòmetre integrador/analitzador CESVA, Mod. SC-310, nº de sèrie T224583. 
- Calibrador de nivell sonor CESVA, Mod. CB-5, nº de sèrie  035126. 
- Calibrador de nivell sonor CESVA, Mod. CB-5, nº de sèrie  041298. 
- kit/micròfon d’ intempèrie CESVA, Mod. TK-1000, núm. de sèrie T224851. 
- kit/micròfon d’ intempèrie CESVA, Mod. TK-1000, núm. de sèrie T227636. 
- Estacions de monitorització sonora contínua en ambient exterior (IP65). 

L’instrumental es manté al corrent de les seves obligacions de verificació periòdica i 
Metrologia Legal, segons l’estipulat a l’Ordre Ministerial ITC/2845/2007, del Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme, pel qual es regula el control metrològic de l’estat dels 
instruments destinats a la mesura de so audible i dels calibradors acústics.  
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4.4.- Avaluació detallada. 

4.4.1.- Avaluació en termes d’edificis exposats. 

Els resultats de la modelització es contrastaran amb les observacions de camp, per 
garantir que els resultats de la modelització són representatius de l’escenari assajat. Alhora, es 
compararan els resultats obtinguts, un cop validats, amb els resultats copsats al PSAMB, per tal 
de confirmar o desestimar, si s’escau, l’existència i abast del conflicte acústic. 

Per tal de determinar l’abast d’una eventual zona de conflicte, els nivells sonors 
calculats es contrasten amb els valors permesos segons els Mapes de Capacitat Acústica, en 
aquells municipis en què aquest Mapa ha estat aprovat i sigui vigent. En casos en els quals no hi 
hagi Mapa de Capacitat Acústica o bé no estigui actualitzat, i atès que els conflictes s’estudien 
sobre usos receptors essencialment residencials, es tindrà en compte que els valors objectiu 
d’una zona de sensibilitat acústica A4 (predomini del sòl d’ús residencial) o d’una zona B1 
(coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents) 
són de 65 dBA en període diürn i vespre, i de 55 dBA en període nocturn, per a zones 
urbanitzades existents. 

Per a il·lustrar l’abast d’una determinada zona de superacions, s’empra la mateixa 
codificació que la utilitzada al PSAMB per a representacions sobre ortofotomapes o plataforma 
Google Earth: esferes de color vermell indiquen edificis on s’enregistren superacions de més de 
10dBA dels nivells d’immissió nocturna respecte els valors permesos per a usos residencials, i 
les esferes taronges identifiquen superacions d’entre 5 i 10 dBA. 

Convé tenir present que les esferes mostrades al PSAMB s’obtenien d’avaluar 
l’afectació d’un determinat edifici a partir dels plànols d’isòfones publicats per a cada 
infraestructura i que, per norma general, corresponen a càlculs de propagació expressats en 
malles de nivells sonors a 4 metres sobre el nivell del sòl. 

En el cas de la modelització detallada que s’ha dut a terme per a aquest treball, en 
canvi, l’avaluació determina la condició pitjor de cada agrupament de façanes (amb una 
resolució de parcel·la o illa d’edificis). Això, a efectes pràctics, vol dir que l’avaluador de 
façanes determina el major nivell d’immissió dels calculats a qualsevol dels trams de façana, i a 
qualsevol de les alçades/pisos.  

Recuperant d’aquest càlcul els nivells corresponents a una alçada de 4 metres, s’obté 
un indicador visual còmode i representatiu, resultat de simplificar l’enorme volum de dades que 
es genera amb el procediment d’avaluació acústica d’edificis, i fàcilment comparable amb les 
dades extretes de la primera fase del PSAMB. 

Les següents imatges il·lustren aquest procés d’extracció de dades a partir de 
l’avaluació d’edificis. 

La primera imatge correspon al resultat gràfic d’executar el procediment de càlcul 
d’immissions a façana d’un determinat bloc d’edificis, en aquest cas d’una alçada equivalent a 9 
pisos (PB+8). S’observa que el procediment de càlcul determina el nivell d’immissió a 
cadascuna de les plantes, i en trams equiespaiats per tal d’obtenir una matriu d’indicadors que 
sigui representativa:  
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Imatge 6: Resultat de l’avaluació d’edificis (immissions a façanes) en uns blocs de PB+8 plantes. 

L’indicador d’avaluació d’edifici “resumeix” els resultats dels indicadors de façana, i 
retorna tres paràmetres: 

- Les plantes de l’edifici en les quals es detecta superació respecte el llindar 
d’immissió per a usos residencials (a l’exemple, s’observen superacions des de la 
planta 1 fins a la 8). 

- El nivell d’immissió màxim enregistrat a qualsevol dels trams de façana i a 
qualsevol planta, en període diürn i nocturn. A l’exemple, l’avaluador indica que 
els nivells màxims són de 69 i 63dBA per als períodes diürn i nocturn, 
respectivament. 

        
Imatges 7 i 8: Indicadors d’avaluadors d’edifici a partir de les immissions en façana, període dia i nit. 

Finalment, per obtenir una representació que resulti fàcilment comparable amb els 
resultats dels treballs realitzats pels diferents ens titulars de les infraestructures, i recopilats al 
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PSAMB, de cadascun d’aquests avaluadors d’edifici s’extreuen les dades corresponents a una 
alçada de 4 metres, i es mostren sobre una base de Google Earth amb la mateixa codificació de 
colors que el PSAMB, en funció de la superació identificada. 

4.4.2.- Avaluació en termes de població exposada. 

Com a factor determinant en el procés d’avaluació de l’abast d’una determinada zona 
de conflicte acústic, i com a criteri objectiu que permet valorar l’efectivitat d’eventuals mesures 
correctores, el treball inclou també un anàlisi en termes de població exposada. 

En aquest sentit, el creuament de les àrees d’afectació (plànols d’isòfones) amb les 
bases de dades que combinen edificació, usos del sòl i cens/demografia permet obtenir de cada 
escenari estudiat, una correlació amb el nombre d’habitants afectats pels diferents ventalls de 
nivells sonors, valorar el volum de ciutadans que es veurien beneficiats per les diferents 
alternatives de millora, etc. 

En concret, l’estudi aprofundeix en l’anàlisi demogràfic d’exposicions al soroll des de 
quatre perspectives: 

- Quantificant, en números absoluts (nº d’habitants), la població exposada als 
diferents nivells sonors generats per les infraestructures i xarxes de mobilitat 
objecte d’anàlisi, tant en les circumstàncies actuals (models actualitzats), com 
sota les diferents propostes de línies d’actuació que s’analitzen per a millorar les 
zones de conflicte. 

- Analitzant, en termes relatius (% d’habitants respecte el cens total del municipi), 
la part proporcional de la població inclosa en l’àmbit d’estudi, sota els diferents 
escenaris avaluats: estat actual, i eventuals línies d’actuació. 

- Quantificant el volum de població, en nº d’habitants, que veuen incrementat el seu 
confort acústic com a conseqüència de les diferents propostes de millora 
avaluades.  

- Avaluant l’escenari de superacions, en termes absoluts (nº d’habitants), 
identificant el número d’habitants exposats a un nivell sonor nocturn (Ln) superior 
als 55dBA, en tant que aquest llindar és el nivell objectiu de qualitat acústica per 
usos residencials en horari nocturn, segons figura a l’Annex A de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de Protecció contra la Contaminació Acústica.    

L’anàlisi en termes de població exposada permetrà disposar també d’un barem 
objectiu que assigna a cada proposta de millora un paràmetre comparable. 

Cal tenir present, a l’hora de valorar les dades d’efectivitat i població exposada, que 
l’estudi inclou únicament les grans infraestructures i els principals eixos viaris que pertanyen (o 
afecten) cadascun dels àmbits analitzats. En canvi, l’anàlisi estadístic i demogràfic 
necessàriament inclou com a paràmetre la totalitat del cens dels termes municipals afectats. En 
conseqüència, cal ser curosos a l’hora de valorar les eventuals conclusions que es puguin 
extreure de l’anàlisi de dades: 

- Una mesura correctora implementada en els municipis A i B, i que aparentment 
suposen una millora per a un “X”% de la població, no serà comparable a no ser 
que es ponderi aquest percentatge respecte al nº total d’habitants del terme. En 
conclusió, per a la valoració comparativa d’unes determinades actuacions, és molt 
més recomanable comparar el volum total de ciutadans, si la comparació es 
realitza entre actuacions proposades a termes municipals diferents.  
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- En canvi, per a la comparació d’efectivitats de mesures correctores proposades en 
l’àmbit d’un mateix terme municipal, la comparació de població en termes de 
percentatges probablement ofereixi una perspectiva més àgil. 

- D’altra banda, el fet d’incloure un numero limitat de fonts sonores en els estudis, 
implica que les conclusions que se’n extreguin seran vàlides només pels nivells 
sonors associats a aquelles infraestructures. A efectes pràctics, si les taules 
d’avaluació d’un determinat escenari mostren els diferents grups de població 
afectats pels diferents nivells sonors, referits a la totalitat de la població, cal tenir 
present que les estadístiques es refereixen únicament a nivells sonors atribuïbles a 
les infraestructures incloses a l’estudi. En cap cas, aquestes taules-resum poden 
considerar-se extrapolables a la totalitat de la població, en tant que molt 
probablement existeixen altres escenaris sonors i ciutadans exposats a nivells 
sonors, d’altres fonts de soroll (altres infraestructures, trànsit local, etc) que no 
formen part de l’escenari estudiat a cada cas.  

4.5.- Mesures i accions preventives/correctores. 

S’enumeraran en aquest capítol un recull de les principals línies de treball que podrien 
estudiar-se amb la finalitat de minvar l’impacte acústic de les activitats i/o infraestructures que 
contribueixen de forma determinant a la superació dels llindars acústics.  

Tradicionalment, per reduir el nivell de so emès per una font de soroll en un receptor 
concret, es pot actuar: 

- Sobre la font. En termes estrictament acústics, és el mètode més efectiu, ja que 
evita la propagació i dispersió de les ones sonores tan bon punt son emeses per la 
font de soroll. L’àrea beneficiada és la pràctica totalitat de l’entorn del focus 
sonor. A la pràctica, això es tradueix en encapsulaments/tancaments (molt habitual 
en el tractament de focus industrials i màquines), millores en característiques 
pròpies del sistema emissor (com pot ser l’asfalt sonoreductor en xarxes viàries), 
etc.  

- Sobre el camí de propagació, les tècniques solen orientar-se a dificultar la 
propagació de les ones sonores, mitjançant obstacles que obliguin a les ones 
sonores a superar elements d’apantallament, difraccions, etc. L’exemple clàssic és 
la pantalla acústica que evita en part la propagació del so emès pel trànsit viari. 
L’àrea beneficiada en aquest cas és limitada a les zones per a les quals s’ha 
dissenyat la millora. Receptors situats fora d’aquesta àrea de millora no percebran 
cap canvi, o poden fins i tot veure’s perjudicats.   

- Sobre el propi receptor. En casos en què l’actuació sobre la font o el camí de 
propagació és inviable (cost, dimensions, etc), s’estudia la possibilitat d’actuar 
sobre l’ítem receptor per tal de protegir-lo, en la mida del possible, de les 
immissions exteriors. En el cas d’edificis i habitatges, per exemple, aquesta línia 
inclou la millora dels elements de façana (façana, finestres, etc), tractaments de 
coberta i altres línies d’actuació, destinades a millorar la qualitat acústica a 
l’interior dels edificis. 

Altres solucions no estrictament acústiques passarien per optar per una reordenació 
racional del territori impedint usos conflictius adjacents, reorganització de la mobilitat, control 
de la velocitat de vehicles mitjançant controls semafòrics, gestió adequada de les activitats, etc. 
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Pel que fa a minvar l’afectació acústica de grans eixos viaris, les actuacions poden 
incloure qualsevol de les tres línies de treball, per bé que predominen les intervencions en forma 
de pantalles acústiques. 

L’estratègia que s’ha demostrat més efectiva per conflictes de trànsit viari interior als 
entramats urbans és la implementació de sistemes de regulació i gestió del trànsit que, sense 
minvar la mobilitat i les necessitats de transports i desplaçaments, permeti donar-hi resposta 
aconseguint una progressiva disminució dels nivells sonors als usos més sensibles. 

Els programes de regulació i gestió del trànsit urbà contemplen des de reduccions de 
velocitat i pacificacions o peatonalitzacions de vials que no necessiten donar cabuda a un 
aforament elevat de vehicles, a regulacions horàries en el cas de centres urbans per permetre 
l’aprovisionament de mercaderies durant una franja horària determinada, etc. Altres mesures 
consisteixen en regulacions de vialitat forçant la utilització de vials alternatius de forma activa 
(restriccions) com passiva (deixant a lliure elecció dels conductors, per tal de que per tendència 
natural s’acabi utilitzant rutes amb menor recorregut o més ràpides, però dissenyades per tal de 
proporcionar menor impacte a la població). 

En vies d’elevada densitat també s’està demostrant una certa efectivitat en quant a l’ús 
de paviments sonoreductors i fonoabsorbents, encara que cal considerar el sobrecost 
d’implantació, les necessitats de manteniment, etc. 

En aquells casos en els que les estratègies de minoració dels nivells de contaminació 
acústica no assoleixen els objectius marcats, o bé hi resulten inviables, cal pensar en la protecció 
dels usos sensibles per tal de garantir, si no es pot en l’exterior, un confort mínim al seu interior. 
Aquestes mesures correctores consisteixen en incrementar el grau d’aïllament en façana dels 
receptors (habitatges, centres educatius, centres sanitaris i hospitalaris, etc.) vers el soroll 
exterior. En el cas d’edificacions existents, això implica normalment la millora o reforç dels 
tancaments exteriors (finestres i carpinteries), i en el cas dels edificis en fase de projectes, 
vetllar per tal que els nivells d’aïllament previstos siguin els més adients a garantir una correcta 
protecció vers els nivells sonors exteriors. 

En definitiva, es contemplaran de forma diferenciada les mesures correctores que 
impliquin actuacions sobre el/els emissor/s (pantalles acústiques, talussos, paviments 
sonoreductors, etc), de les accions que impliquen intervencions sobre els usos receptors 
(actuacions sobre aïllaments en façana, recomanacions en distribució d’usos, etc), i les accions 
que requereixen una visió de conjunt de l’escenari i actuant sobre un ventall més ampli 
d’elements (mesures organitzatives, urbanístiques, etc.) 

Les diferents actuacions correctores seran objecte d’un estudi detallat, que inclourà, 
entre altres aspectes: 

- Una descripció, amb un grau de detall d’estudi informatiu, de les característiques 
tècniques o constructives, si s’escau, de les mesures proposades. 

- Una estimació, mitjançant assaig sobre el model o bé mitjançant previsions 
degudament justificades, dels efectes favorables que tindran sobre l’escenari 
acústic estudiat. Aquestes estimacions es descriuran tant en termes acústics 
(atenuacions, reduccions de dBA’s d’immissió) com en termes d’afectació 
(disminució del número d’usos afectats, població beneficiària de les millores, etc). 

- Una estimació del cost econòmic associat a cada mesura, juntament amb un ratio 
d’avaluació cost/benefici en termes de nivells sonors i població afectada. 

Cal recordar que els avaluadors d’edificis “clàssics” indiquen el nivell de soroll 
màxim identificat a qualsevol punt de la façana de l’edifici. En conseqüència, si un 
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apantallament protegeix efectivament les plantes inferiors d’un bloc de pisos, mentre que les 
plantes superiors queden fora de l’abast de l’apantallament, un avaluador d’edificis pràcticament 
no reflectirà cap mena de millora, per bé que aquesta millora efectivament hi sigui. 

Per evitar aquesta aparent “distorsió”, l’avaluació d’efectivitats de les eventuals 
mesures correctores s’ha dut a terme mitjançant l’avaluació d’edificis limitada a processar els 
nivells d’immissió a 4 metres d’alçada (equivalent a un primer pis). 

Per tal de disposar d’un esbós de criteri quantificable que permeti fer comparacions 
entre les diferents propostes de mesures correctores, es realitza una anàlisi estadística preliminar 
que, contemplant la totalitat dels edificis inclosos en l’àmbit d’estudi, en comptabilitza el grau 
de “benefici acústic” calculant el percentatge d’edificis que experimenten una millora lleu (entre 
0 i 2 dBA), mitjana (entre 2 i 5dBA) o clara (més de 5dBA de millora). 

A grans trets, els edificis inclosos a l’estudi són, aproximadament, els edificis inclosos 
en l’àrea d’aparent afectació extreta de les conclusions del PSAMB. Així, una mesura que 
ofereixi una efectivitat sobre el 15% dels edificis significa que s’han identificat millores en els 
nivells d’immissió en un 15% dels edificis inclosos en l’àrea d’estudi. Per tant, és un indicador 
molt orientatiu, en tant que una àrea d’estudi més àmplia o més estreta pot tenir una influència 
clara en la precisió d’aquest indicador estadístic.  

El capítol de mesures correctores es tancarà amb un resum de propostes analitzades, 
els avantatges i els inconvenients més destacats de cadascuna (cost, viabilitat, etc) amb les 
variables que poden ser essencials a l’hora de decidir quines accions es prioritzen respecte 
d’altres: 

- Solució més efectiva en termes estrictament acústics. 

- Solució més eficient en termes d’inversió vs edificacions beneficiades. 
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5.- DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA EN ESTUDI. 

Aquest document recull les tasques de recerca i anàlisi desenvolupades al voltant del 
cas nº9, que afecta al terme municipal de El Papiol (Barcelona). 

5.1.- Descripció física de l’entorn. 

L’àrea estudiada pertany al terme municipal del Papiol. 

El municipi té una extensió de 9km2, i una població d’aproximadament de 4.000 
habitants (dades de IDESCAT, 2013). L’entramat urbà es distribueix al voltant del nucli antic 
de la població, identificant-se creixements urbanístics de diferent tipologia a les afores del nucli 
urbà limitats per l’orografia (Serra de Collserola a l’E i el Riu Llobregat a l’W). 

El terme municipal limita, pel NE i E, amb Sant Cugat del Vallès, pel SE, amb Molins 
de Rei, pel SW amb Pallejà, i pel NW amb el terme de Castellbisbal. 

Al S del casc urbà han crescut polígons d’activitats industrials, com Les Argiles, Sud i 
Les Torrenteres i en zones més aïllades en destaquen els polígons industrials la Bòbila Aguilar i 
El Canyet. 

L’eix definit pel curs del riu és el corredor pel qual transcorren les principals 
infraestructures de transport de la zona, especialment trànsit rodat. Pel centre de la vila, però, 
destaca l’Av. de la Generalitat de Catalunya, un dels carrers principals que suporta un elevat 
trànsit de vehicles. 

 

 
Imatge 9: Ortofoto de la zona en estudi. 
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La zona urbana es distribueix al llarg del marge esquerra del Riu Llobregat, ocupant 
els terrenys que s’estenen a partir de la riba del Riu Llobregat, en direcció als primers turons de 
la Serra de Collserola. L’orografia, per tant, presenta una inclinació força constant i una variació 
de cotes d’alçada en tota l’extensió del terme municipal. Part de la zona urbana residencial es 
troba situada a cotes més elevades que l’entramat d’infraestructures, i per tant, aquestes zones 
residencials poden arribar a percebre soroll de trànsit de qualsevol de les infraestructures, 
incloses les situades a l’altre marge del riu. 

La part que es troba a la pròpia llera del riu, està ocupada per algunes explotacions 
agràries de petites dimensions, però per sobre d’això hi destaca el corredor d’infraestructures, 
tant viàries (autopistes i autovies) com ferroviàries (línia d’alta velocitat i línia de rodalies). 

L’entramat urbà és dens i atapeït, especialment per la distribució urbana dels carrers, i 
permet que l’enrenou de les grans infraestructures s’esvaeixi amb certa facilitat a mesura que 
hom s’endinsa al nucli urbà. Tot i així, l’orografia pròpia del municipi, canviant en tot el terme 
municipal, fa que, la distribució del soroll constant dels grans eixos de trànsit rodat es 
distribueixi d’una manera imprevisible (no uniforme segons la distància) en els diferents 
receptors sensibles. 

5.2.- Caracterització de fonts/focus de soroll. 

Els focus de soroll més destacats de l’àrea d’estudi es resumeixen a continuació. 

5.2.1.- Trànsit rodat. 

- Autovia A2, de titularitat estatal, amb un traçat paral·lel al Riu Llobregat, 
situat al marge dret, oposat al casc urbà del Papiol (de fet, administrativament 
cau fora del terme municipal del Papiol). Suporta una IMD de 111.000 
vehicles, amb un 10’2% de vehicles pesants (dades MFOM, 2012). 

- Autopista AP-2, de titularitat estatal però en règim de concessió a l’empresa 
ACESA-ABERTIS. Es tracta de la gran infraestructura més propera al nucli 
urbà del Papiol. La IMD és de 100.300 vehicles, amb un 20’4% de pesants 
(dades MFOM, 2012). 

- Carretera C-1413a, de titularitat autonòmica (Generalitat de Catalunya). Amb 
un traçat paral·lel a la AP-2, es tracta d’una via comarcal d’origen a Molins de 
rei i amb destinació Sant Cugat, Rubí, etc. L’aforament de trànsit indica una 
IMD de 18.500 vehicles, amb un 8’7% de pesants. 

En aquest cas no s’ha pogut considerar l’afectació del trànsit rodat propi de l’entramat 
urbà, al no disposar de l’aranya de trànsit del municipi. Tot i així, al tractar-se d’un municipi de 
4.000 habitants és de suposar que la intensitat viària del trànsit intern serà baixa i la carretera 
principal que travessa el poble no connecta amb altres municipis. 

5.2.2.- Trànsit Ferroviari. 

- Ferrocarril convencional: Línia de rodalies R4, operada per RENFE. Aquesta 
línia connecta els diferents nuclis del Baix Llobregat mitjançant un servei 
regular de transport de viatgers (no s’hi efectuen circulacions de mercaderies). 
S’hi comptabilitzen prop de 130 circulacions al dia, totes elles amb aturada a 
l’estació del Papiol. Per tant, la circulació s’efectua a velocitats relativament 
baixes. És el traçat ferroviari més proper al teixit urbà del Papiol i circula 
paral·lelament a la AP-2 i C-1413a. Per aquest motiu, la seva afectació al 
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municipi del Papiol pot quedar emmascarada per l’autopista AP-2, que separa 
la línia de ferrocarril del casc urbà del Papiol. 

- Ferrocarril convencional: Línies S4, S8, R5, R6 i R60, operades per FGC. 
Aquesta línia connecta els diferents nuclis del Baix Llobregat del marge dret 
del riu mitjançant un servei regular de transport de viatgers. S’hi 
comptabilitzen prop de 200 circulacions al dia. La seva afectació esdevé 
pràcticament nul·la pel fet que es troba situada a l’altra banda del Riu 
Llobregat. 

- El ferrocarril d’Alta Velocitat (línia Barcelona-Lleida-Saragossa-Madrid) 
creua el riu Llobregat al municipi del Papiol i s’ajunta amb la línia R4 de 
Rodalies al NW. Hi circulen prop de 50 trens d’alta velocitat al dia. Tot i així, 
la seva afectació al casc urbà del municipi pot quedar emmascarada per 
l’autopista AP-2. 

5.3.- Realitat sonora de la zona en estudi. 

Des del punt de vista del soroll ambiental i densitat de circulació, el Papiol es situa a 
les proximitats d’un dels corredors d’infraestructures viàries més importants de Catalunya. 

Així, el casc urbà limita directament amb les plataformes de la C-1413a, la línia 
ferroviària de Rodalies i, especialment, amb el tronc de l’autopista AP-2, amb unes densitats 
diàries amitjanades de més de 100.000 vehicles, i una velocitat mitjana propera als 100km/h. 

Aquest tronc de trànsit viari és, una de les fonts de soroll destacables dins de tot el 
terme municipal, ja que el soroll produït pel trànsit resulta perceptible a la pràctica totalitat del 
casc urbà. De fet, si bé l’entramat de carrers del casc antic, malgrat la proximitat, ajuda a 
esmorteir el soroll de l’autopista, les zones residencials més allunyades pateixen uns nivells 
sonors que, encara que no molt elevats, son gairebé permanents i permeten identificar-ne 
fàcilment l’origen a l’autopista. 

L’autovia A-2 es troba a la ribera contrària del riu, malgrat tractar-se d’una 
infraestructura de rellevància, no afecta de forma notòria a la zona urbana del Papiol, per 
l’efecte de l’emmascarament que genera l’AP-2. 

La plataforma ferroviària d’alta velocitat i mercaderies, creua el Riu Llobregat i es 
troba pròxima a l’autovia A-2 al sud i propera al tronc d’infraestructures del marge esquerra del 
riu al nord. Malgrat tractar-se d’una infraestructura ferroviària important, no afecta especialment 
a la zona urbana del Papiol, per l’efecte d’emmascarament que genera l’AP-2. 

En quant a les activitats industrials properes al nucli urbà del Papiol, destaquen els 
polígons Les Argiles, Les Torrenteres i Sud  al SW del casc urbà i Bòbila Aguilar a l’E del casc 
urbà. 

D’altra banda, es tracta d’una vila de 4.000 habitants, on la mobilitat interior es 
distribueix principalment per l’Av. de la Generalitat de Catalunya i el Carrer Major.  

5.4.- El PSAMB i el Sistema d’Integració cartogràfica de l’AMB.  

En el transcurs dels treballs d’integració de les cartografies acústiques existents amb 
afectació sobre el terme municipal del Papiol, en el marc dels treballs de confecció del PSAMB, 
es van incorporar els plecs de cartografia acústica següents: 

- Mapa Estratègic de Soroll de l’Autopista AP-2 (MFOM). 
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- Mapa Estratègic de Soroll de l’Autovia A-2 (MFOM). 

- Mapa Estratègic de Soroll de la carretera C-1413a (DPTOP_GENCAT). 

- Mapa Estratègic de Soroll de la xarxa ferroviària de rodalies (MFOM-ADIF). 

- Mapa Estratègic de Soroll de la xarxa ferroviària de ferrocarrils (GENCAT-
FGC). 

- Mapa de Soroll del municipi del Papiol (Ajuntament del Papiol). 

- Mapa de Capacitat Acústica del Papiol (Ajuntament del Papiol). 

La integració de les diferents versions de cartografia ha posat de relleu una àrea 
d’afectació paral·lela al traçat de l’eix AP-2. D’altra banda, a les zones on conflueixen diferents 
fonts de soroll (en aquest cas, la infraestructura viària AP-2, l’avinguda Generalitat de 
Catalunya com a font de soroll de trànsit urbà i polígons industrials amb variabilitat de nivells 
de soroll industrial) donen lloc a un escenari d’importants superacions, en tant que la integració 
de les cartografies existents inclou la superposició dels diferents mapes acústics. 

La següent imatge s’extreu del sistema integrat de cartografia acústica de l’AMB, en 
el qual, sobre una base cartogràfica, es mostren tant les àrees d’afectació de les diferents 
infraestructures (àrees i isòfones), com indicadors gràfics de superacions dels nivells sonors 
declarats, respecte als nivells sonors atribuïts en funció del Mapa de Capacitat Acústica vigent: 

 

 
Imatge 10: Imatge del sistema integrat de cartografia acústica, PSAMB 2013. 

De forma general, a la imatge es presenten els indicadors de superació en forma 
d’esferes: 

- Esferes taronges indiquen receptors afectats amb superacions d’entre 5 i 10 
dBA per sobre dels valors llindars indicats al Mapa de Capacitat Acústica. 
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- Esferes vermelles indiquen receptors afectats amb superació per sobre de 10 
dBA. 

Com es desprèn de l’observació de la imatge, hi ha una concentració important 
d’indicadors de superació a les zones afectades per l’empremta sonora del conjunt 
d’infraestructures del marge esquerra del riu: AP-2, C-1413a i línies ferroviàries de Rodalies. 
També hi ha superacions a l’Avinguda de la Generalitat de Catalunya pel trànsit interior urbà.  

Una de les finalitats d’aquest estudi específic és la realització de l’anàlisi acústic de la 
totalitat de les infraestructures, que permeti determinar si aquests indicadors de superació 
realment es corresponen amb la situació real, i en cas de que així sigui, quines infraestructures 
hi contribueixen de forma més destacada, i quines actuacions correctores podrien donar lloc a 
millores significatives.  
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6.- ANÀLISI/ESTUDI EN DETALL DE L’ÀREA EN ESTUDI.  

6.1.- Treball de camp. 

Per a disposar de dades actualitzades i un bon coneixement de l’àrea d’estudi, s’ha dut 
a terme un seguit de visites a la zona, per tal de copsar In Situ els aspectes més destacats i 
rellevants de l’àmbit del treball: detalls no reflectits a la cartografia, percepció sonora, etc.  

Complementàriament, s’han realitzat sonometries de curta i de llarga durada en 
ubicacions especialment representatives, que serviran per a ampliar informació i contrastar els 
nivells sonors enregistrats In Situ amb els resultats extrets de les modelitzacions. 

Les mesures de llarga durada consisteixen en l’enregistrament dels nivells sonors per 
un període de 24 hores, tasca que permet, a més de conèixer els nivells sonors en sí i 
l’amitjanament de múltiples mostres, constatar l’evolució dels nivells sonors al llarg de les 24 
hores; aquest aspecte ajuda a interpretar el funcionament de l’entorn, els hàbits locals i els 
nivells sonors característics per a cadascuna de les franges horàries. 

Les mesures de curta durada enregistren el nivell de soroll en un punt determinat 
durant un temps d’integració predefinit a criteri tècnic (10 minuts en el cas d’aquest projecte), 
caracteritzant un determinat emissor/s en un moment puntual.  

En el cas concret del Papiol, s’han utilitzat 2 mesures de llarga durada, extretes de les 
mesures realitzades pel document del Mapa de soroll i la proposta de mapa de capacitat 
acústica del Papiol dut a terme l’any 2011 per la Diputació de Barcelona; la finalitat és la de 
caracteritzar In Situ l’afectació d’infraestructures rellevants abans comentades. Són mesures 
realitzades per quantificar el soroll ambiental al municipi del Papiol i es troben ubicades en 
habitatges situats molt propers a l’eix de les grans infraestructures. Tot i que es van realitzar el 
2011, en termes generals el trànsit de grans infraestructures no varia significativament amb pocs 
anys i per tant els resultats es consideren representatius a l’actualitat de la zona on es troben per 
validar el model. Els resultats dels punts de llarga durada utilitzats són els següents: 

 Punt LLD1: c/Ignasi Iglesias. Representatiu del trànsit de l’AP-2 i del trànsit 
intern de l’Avinguda Catalunya. Segons el mapa de soroll es tracta d’un dels punts 
de major contaminació acústica del municipi on la principal font de soroll és 
l’autopista AP-2. 

 Punt LLD2: Urbanització del Pi del Balç: c/de les Forques. Representatiu del 
trànsit de l’AP-2, té un comportament molt similar al punt LLD1 i amb influència 
directa de la infraestructura sobre aquesta àrea del municipi.  

Les mesures realitzades per aquest estudi han estat registres de curta durada que s’han 
centrat principalment a complementar els punts de llarga durada en quant a caracterització de les 
diferents infraestructures i vies locals. 

 Punt CD1: Avinguda de la Generalitat, 37. Trànsit intern de la via local. 

 Punt CD2: Zona deshabitada prop del c/del Perú. Trànsit AP-2. 

 

A la següent imatge es mostra la ubicació dels punts de mesura de llarga durada. 
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Imatge 11: Imatge dels punts de mesura de llarga durada 

A continuació es mostra la ubicació geogràfica dels punts de curta durada: 

 
Imatge 12: Imatge dels punts de mesura de curta durada 
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6.1.1.- Resultats obtinguts. 

A continuació es presenta en mode resum, els resultats de les mesures de curta (10’) i 
llarga durada tabulats.  

Les mesures de llarga durada realitzades pel treball del Mapa de soroll i la proposta 
de mapa de capacitat acústica del Papiol dut a terme l’any 2011 per la Diputació de Barcelona, 
tenen una duració de 48h.  

 

Punt  Data  Lden  Leqdia  Leqvespre  Leqnit  Observacions 

LLD1  24/01/2011  73 dBA  72 dBA  68 dBA  65 dBA  Soroll d’AP‐2 a façana 

LLD2  24/01/2011  74 dBA  72 dBA  68 dBA  66 dBA  Soroll d’AP‐2 a façana 

Taula  1. Resultats de les mesures de llarga durada 

Als annexos del present informe s’adjunten les fitxes de llarga durada amb les dades 
complertes. 

Els resultats de les mesures de curta durada realitzades per aquest estudi són els 
següents: 

 

Punt 
Data&hora 
mesura 

LAeq  L10  L90 
Nº de 
Cotxes 

Nº de 
Motos 

Nº de 
Pesants 

Observacions 

CD1 
28/10/2014 

11:40 
69 dBA  70,8 dBA  50,5 dBA  45  2  7 

Soroll d’Av. de la 
Generalitat de Catalunya. 

CD2 
28/10/2014 

12:09 
68,4 dBA  70,6 dBA  65,2 dBa  ‐  ‐  ‐  Soroll de l’AP‐2. 

Taula  2. Resultats de les mesures de curta durada 

Als annexos del present informe s’adjunten les fitxes de curta durada amb les dades 
completes. 

6.2.- Modelització acústica. 

6.2.1.- Dades d’entrada. 

Les dades introduïdes al model es resumeixen a continuació: 

- Topografia i orografia: model digital del terreny (DTM) tridimensional (x, y i z) 
en malla de 2x2 metres. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, I.C.C.. 

- Volumetria, edificació i urbanització: aixecament tridimensional (x, y i z). Font: 
Barcelona Regional. 

- Vialitat i carrerer: traçat bidimensional (x i y) corregit i adaptat al DTM existent. 
Fonts: Barcelona Regional i Institut Cartogràfic de Catalunya. 

- Xarxa ferroviària: traçat tridimensional (x, y i z). Font: Institut Cartogràfic de 
Catalunya. 

- Aforaments i estadístiques: 
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o Vialitat interurbana: C-1413a. Dades d’Aforament de la Xarxa de 
Carreteres de la Diputació de Barcelona. Font: Diputació de Barcelona. 

o Xarxa viària d’alta capacitat: A-2, AP-2. Anuari de dades d’aforament 
2012. Font: Ministerio de Fomento. 

o Xarxa ferroviària: dades d’aforament i programació de circulacions 2014. 
Font: Renfe Operadora/Rodalies Barcelona, Renfe/Trens d’alta velocitat i 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

A la taula següent s’especifiquen les dades d’aforament més representatives de les 
diferents infraestructures contemplades al model. Val a dir, però, que la caracterització de 
cadascuna de les fonts de soroll respon a un volum de dades molt més extens i detallat; a la taula 
següent es mostren les més representatives. 

 

Eix/Vial/Línia  Tipus  Categoria  IMD/Afor.  % pesats  Vnom 

A‐2  Autovia  Trànsit rodat  111.114  10’2%  120(100) km/h 

AP‐2  Autopista  Trànsit rodat  100.355  20’4%  100 km/h 

C‐1413a  Interurbana  Trànsit rodat  18.539  8,7%  90 km/h 

ALTA VELOCITAT 
Via d’alta 
velocitat 

Ferroviari d’alta 
velocitat 

53  _  200<0>200 km/h 

FFCC RENFE R4  Rodalies  Ferroviari local  129  ‐‐  80<0>80 km/h 

FFCC FGC  Rodalies  Ferroviari local  209  ‐‐  80<0>80 km/h 

Taula  3. Dades d’aforament. 

6.2.2.- Validació del model. 

En general, convé tenir present que els valors d’aforament introduïts al model, i, per 
tant, els resultats acústics que se’n deriven, són valors que tenen una representativitat anual, 
mentre que les mesures realitzades poden ser de llarga durada (24h) o bé de curta durada (10 
minuts) en un dia o moment concret. Aquest fet fa que pugui existir una desviació entre els 
valors obtinguts al model i els mesurats. No obstant, les desviacions que es puguin detectar, han 
de ser analitzades i contrastades, per tal de poder diferenciar entre resultats incorrectes de la 
modelització, o bé dispersions degudes a diferències entre les hipòtesis anuals calculades, i les 
circumstàncies reals durant les sonometries.  

D’altra banda, és important assenyalar que, generalment, els valors obtinguts al model 
tendeixen a ser lleugerament més elevats que els mesurats o reals, perquè les tècniques de 
modelització obliguen a contemplar les velocitats nominals de cada tram de vial (sent les 
velocitats sensiblement inferiors en el cas de vies de gran capacitat amb episodis recurrents de 
saturació), i d’altra banda les condicions meteorològiques considerades com a base de càlcul 
contemplen sempre una confluència, amb major o menor mesura, de condicions favorables a la 
propagació sonora. En cap cas, però, els mètodes de càlcul inclouen, de forma generalitzada, 
condicions meteorològiques que minvin la propagació del so en ambient exterior. 

A la taula següent s’adjunten les comparatives dels valors obtinguts en el model vers 
les mesures In Situ, tant de llarga com de curta durada. Els valors que s’han pres com a base per 
a la calibració del model es mostren ombrejats. 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 9: El Papiol. 

IT1310‐07_09 Rev. V01

09 de Desembre de 2014

Pàgina 28/ 67 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

Punt  Mètode  Ldia (dBA)  Lvespre (dBA)  Lnit (dBA)  Lden (dBA)  Observacions 

LLD1 

Model  69,6 dBA  68,1 dBA  63,4 dBA  71,6 dBA 

Soroll d’AP‐2 a façana 

Mesures  72 dBA  68 dBA  65 dBA  73 dBA 

LLD2 

Model  71,5 dBA  69,9 dBA  65,2 dBA  73,4 dBA 

Soroll d’AP‐2 a façana 

Mesures  72 dBA  68 dBA  66 dBA  74 dBA 

CD1 

Model  32,9 dBA  31,3 dBA  26,6 dBA  34,8 dBA 

Soroll trànsit local 

Mesures  69 dBA  ‐  ‐  ‐ 

CD2 

Model  66,7 dBA  65,2 dBA  60,7 dBA  68,7 dBA 

Soroll d’AP‐2. 

Mesures  68,4 dBA  ‐  ‐  ‐ 

Taula  4. Valors del model en els punts de mesura del treball de camp. 

En el cas de la mesura de curta durada nº1 (CD1) no és vàlida per la calibració dels 
models, ja que al model no s’ha introduït la IMD del trànsit local de l’Avinguda de la 
Generalitat de Catalunya al no disposar d’aranya de trànsit del municipi. D’aquests resultats 
se’n pot deduir, que en el punt on s’ha realitzat la mesura, l’aportació de les grans 
infraestructures és mínima, mentre que l’aportació del trànsit intern de la via local té uns valors 
bastant rellevants. 

A la resta de punts d’avaluació in situ hi ha una dispersió de l’ordre de 3dBA, fet que 
és coherent amb les variables de càlcul considerades al model de trànsit rodat. Val a dir que les 
mesures de curta durada es van realitzar prenent nota de tots aquells aspectes que poguessin 
influir als resultats, de manera que les condicions de contorn controlades servissin per descartar 
o validar el model. 

En conclusió, es considera que els resultats del model son vàlids per a servir com a 
base per a l’anàlisi d’eventuals mesures correctores i preventives. 

6.2.3.- Resultats obtinguts. 

En aquest capítol es duu a terme la presentació dels resultats obtinguts en l’actual fase 
del projecte, així com una comparativa de la zona en estudi en relació a les dades obtingudes del 
PSAMB, treball dut a terme el passat any 2013. 

Dita comparativa es centra en valorar els resultats dels models per isòfones i per les 
zones d’afectació detectades, tot corroborant o desestimant l’impacte acústic i identificant les 
fonts de soroll origen de l’afectació.  

6.2.3.1.- Mapes d’isòfones 

Els resultats de la modelització de l’àrea en estudi mostren l’afectació de les 
infraestructures viàries més importants al municipi del Papiol. En concret, les infraestructures 
viàries com la AP-2 i, en menor mesura, la C-1413a són els principals focus de soroll en quant a 
afectació al municipi.  

La línia de RENFE/Rodalies de Catalunya que travessa el municipi i la línia d’alta 
velocitat tenen una afectació mínima en termes de nivells equivalents de soroll (LAeq), tot i així, 
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s’hauria de destacar que els nivells de soroll en termes de nivells màxims (LAf_màx) sí 
s’incrementen considerablement amb la circulació de trens, en les zones on les vies queden 
descobertes. 

A continuació es mostren les imatges dels mapes d’isòfones de la zona en estudi amb 
les dades actualitzades. 

 
Imatge 13: Modelització acústica de la zona d’estudi a el Papiol en període diürn. 

 
Imatge 14: Modelització acústica de la zona d’estudi a el Papiol en període nocturn. 
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Com es pot observar al mapa d’isòfones en el període diürn, hi ha una franja 
d’habitatges, els més propers a les infraestructures viàries AP-2 i C-1413, afectats per uns 
nivells de soroll entre 65 i 70 dBA i alguns inclús per nivells de 70 dBA a 75 dBA tot i que són 
pocs (Urbanització del Pi d’en Balç). Una segona franja amb habitatges que queden afectats 
amb nivells de soroll de l’ordre de 60 a 65 dBA també adjudicables a les infraestructures 
viàries, mentre que una tercera franja de valors oscil·len amb valors de 55 a 60 dBA, fàcilment 
emmascarats pels nivells de soroll dels propis carrers o vies locals.  

El mapa d’isòfones en període nocturn es comporta d’una manera similar al del 
període diürn, amb una diferència amitjanada de 5 dBA en els nivells de soroll. És a dir, la 
primera línia d’habitatges afectats es troba entre 60 i 65 dBA, una segona línia entre 55 i 60 
dBA i la tercera entre 50 i 55 dBA. Val a dir però, que en període nocturn les vies locals tenen 
un trànsit inferior i per tant, els valors obtinguts al model per les grans infraestructures poden 
quedar menys emmascarats que en període diürn. 

6.2.3.2.- Comparativa de nivells entre el PSAMB i els valors actualitzats. 

A continuació es durà a terme una comparativa entre els resultats obtinguts de primer 
treball d’integració de cartografies acústiques, respecte a les dades actualitzades, en base a les 
prediccions dels mapes d’isòfones obtinguts per període dia i nit, entenent que es tracta de les 
franges horàries més importants. 

A nivell metodològic, les diferències en els resultats obtinguts entre els mapes sonors 
recopilats de les diferents administracions titulars i integrats pel PSAMB, i l’actual han de tenir 
en consideració dos aspectes essencials:  

 La versió actualitzada ha considerat la continuïtat de les vies de comunicació, 
l’orografia del terreny i els ponts i túnels de cada infraestructura. Aquest fet 
implica que s’ha vetllat per la coherència en la interpretació de les dades. 

 D’altra banda, cal tenir en consideració que les cartografies realitzades per les 
administracions titulars es varen dur a terme amb una perspectiva de treball 
orientat a caracteritzar grans longituds d’infraestructures i àrees molt extenses, i 
per tant amb un grau de detall necessàriament inferior. En els treballs actuals, en 
canvi, el fet de concentrar l’estudi en àrees molt més acotades permet l’ús d’una 
escala de treball molt més detallada. 

Les imatges següents permeten una còmode comparativa visual entre els mapes 
d’isòfones actuals amb els del PSAMB del 2013, obtinguts, cal recordar, de l’agrupament i 
suma energètica dels mapes d’isòfones declarats per cadascun dels ens titulars 
d’infraestructures.  

Cal destacar que apareixen, en el cas de la cartografia actualitzada, únicament les àrees 
d’influència que afecten de forma directa i predominant a les zones incloses en l’àmbit d’estudi.  
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Imatge 15: Mapa d’isòfones del PSAMB de la zona d’estudi a el Papiol en període diürn. 

 

 
Imatge 16: Modelització acústica actualitzada de la zona d’estudi a el Papiol en període diürn. 
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Imatge 17: Mapa d’isòfones del PSAMB de la zona d’estudi a el Papiol en període nocturn. 

 

 
Imatge 18: Modelització acústica actualitzada de la zona d’estudi a el Papiol en període nocturn. 

De forma visual, s’observen diversos fenòmens clars i destacables: 
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- Com a conclusió més destacada, s’observa que les àrees d’afectació a el Papiol 
associades a l’eix d’infraestructures al voltant de l’AP-2, un cop recalculades amb 
les dades actuals, són bastant semblants a les àrees d’afectació declarades a títol 
individual pels titulars de les infraestructures, tal i com quedà recollit al PSAMB, 
si més no en les zones residencials. L’àrea d’afectació és la mateixa però el so es 
perd amb més facilitat. A distàncies molt properes a l’infraestructura el nivell és 
molt elevat però cau molt ràpidament amb la distància.   
En certa manera, però, aquest fet és lògic des del moment en què els treballs de 
cartografia acústica dels grans eixos viaris es realitzaren amb una escala de treball 
més adaptada a grans àrees de càlcul (1:25.000), mentre que un anàlisi en detall 
com el recollit en aquest estudi permet ajustar molt més les variables de contorn 
amb una precisió molt més elevada. 

- La modelització ha permès cartografiar també l’impacte acústic del tren d’alta 
velocitat, del qual no es disposava de dades, i actualitzar les dades de trànsit de les 
diferents cartografies (any 2012): 

 

 
Imatge 19: Imatges ampliades de la zona sense el tren d’alta velocitat cartografiat al PSAMB. 
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Imatge 20: Imatges ampliades de la zona amb  el tren d’alta velocitat dins la cartografia actualitzada. 

- Els eixos viaris interiors del casc urbà del Papiol tenen un impacte acústic menor 
sobre els habitatges en general. Tot i així, s’haurien d’estudiar especialment 
l’Avinguda de la Generalitat de Catalunya i el Carrer Major que marquen nivells 
sonors elevats al Mapa de soroll per trams en període nocturn del municipi 
integrat a la cartografia acústica del PSAMB però que no s’han pogut modelitzar 
en aquest estudi al no disposar de l’aranya de trànsit del municipi. 

- L’impacte acústic de l’eix ferroviari RENFE/Rodalies de Catalunya i de l’eix 
ferroviari d’alta velocitat, és moderat o baix, inclús en termes de nivells sonors 
màxims, ja que els trams en què els trens circulen, el traçat és o bé allunyat 
d’habitatges, o bé circula en trinxera. 

6.3.- Avaluació acústica de la zona. 

El municipi del Papiol disposa de Mapa de Capacitat Acústica aprovat, motiu pel qual 
l’avaluació sonora de la zona es considerarà, en base a la sensibilitat acústica assignada i als 
criteris recollits a la normativa vigent. 

Havent estudiat aquest cas en concret, els usos sensibles afectats són essencialment en 
sòl d’ús residencial. D’altra banda, si bé en alguns dels casos hi ha adjacència amb alguna 
activitat, de cara a l’avaluació exterior aquesta circumstància és intrascendent, donat que els 
Objectius de Qualitat, segons es defineix a l’Annex A “Qualitat acústica del territori. Mapes de 
capacitat” de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, 
adaptada mitjançant el 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,  són idèntics per zona A4 (predomini del sòl d’ús residencial) i zona B1 (coexistència 
de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents).  
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La comparació entre els resultats del PSAMB i l’actualització mostra diferències 
significatives:  

 

 
Imatge 21: Indicadors de zones de conflicte del PSAMB a l’àrea del Papiol. 

 

 
Imatge 22: Resultat de l’avaluació d’edificis de l’àrea del Papiol. Període nit. 
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Les principals observacions que se’n deriven són les següents: 

- L’actualització de les dades d’aforament de trànsit al tram de titularitat estatal de 
l’AP-2 retorna uns resultats que, respecte als anteriors, identifiquen un increment 
destacat de nivells sonors (superior a 5dBA) a les proximitats més immediates 
(plataforma viària). 

- Per contra, l’àrea d’afectació del soroll de les grans infraestructures augmenta en 
zones sense construcció mentre que en zones edificades pràcticament es manté, 
amb tota probabilitat degut a què en les primeres versions de mapes estratègics de 
soroll, es van realitzar amb un grau de detall del model del terreny molt inferior. 

- El càlcul d’afectació permet identificar una agrupació d’usos residencials afectats 
per fortes superacions (més de 10dBA) a la urbanització del Pi d’en Balç degut al 
trànsit viari de l’AP-2 i C-1413. Tot i així, hi ha una reducció de superacions a les 
segones files de la mateixa urbanització i a les superacions que es situaven davant 
de l’AP-2 però a la zona del nucli urbà del Papiol. 

- Els avaluadors situats a l’interior del casc urbà van identificar, superacions més o 
menys importants, però imputables al trànsit propi de l’interior de la vila 
(Avinguda de la Generalitat, etc.) que amb l’actualització del càlcul d’afectació no 
apareixen degut a que no es disposava de les dades de trànsit intern alhora de refer 
el model. 

En conclusió, l’actualització del model acústic, i el fet de detallar més les fonts de 
soroll de grans infraestructures que hi intervenen, posen de manifest una disminució important 
de l’àrea d’afectació associada a l’eix de l’AP-2, minvant conseqüentment el nombre 
d’habitatges afectats. Alhora, s’han pogut diferenciar també les contribucions a d’altres 
superacions, fet que permetrà decidir amb molta més exactitud les millors vies d’actuació per tal 
d’aconseguir una progressiva millora de la qualitat acústica del municipi del Papiol. 
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7.- PROPOSTES DE MILLORA. 

En base als resultats abocats pel model, treball de camp i observacions dels tècnics 
durant el desenvolupament de la primera part d’aquest treball, la proposta de mesures per tal de 
minimitzar l’impacte acústic caldria centrar-la en 2 vessants: 

- Reduir l’impacte acústic de l’eix AP-2 sobre el municipi.   
El nivell d’emissió de les grans infraestructures depèn de les seves característiques 
intrínseques (tipus d’asfalt, traçat, número de carrils, velocitat, etc.) i la densitat de 
trànsit (número total de vehicles, % de vehicles pesants, etc.),  per bé que aquests 
aspectes són difícilment modificables. En aquest cas, doncs, partint de que és 
inviable actuar en disseny i configuració del propi eix viari, les actuacions han 
d’orientar-se a mètodes d’apantallament i/o increments d’aïllament en els edificis 
afectats. 

- Incrementar els aïllaments en façana dels sectors en els quals les barreres 
acústiques no puguin oferir un resultat suficientment satisfactori, mitjançant un 
programa d’ajuts a la col·locació de dobles finestres com a recurs més habitual en 
aquest tipus de situacions. 

7.1.- Alternatives assajades sobre el model. 

Les alternatives que previsiblement puguin tenir alguna incidència sobre les àrees 
d’afectació calculades mitjançant els models numèrics, s’han introduït com a paràmetres i 
condicions de contorn, per tal d’obtenir una primera aproximació de la utilitat i viabilitat 
d’aquestes actuacions correctores. 

Les actuacions analitzades mitjançant modelització han estat dues: 

- Col·locació d’un apantallament acústic tradicional (vertical), paral·lel a l’eix viari 
de l’AP-2, per evitar les immissions d’aquest eix d’alta capacitat sobre el Papiol. 
La pantalla implementada ha estat del tipus fonoabsorbent, ubicada sobre el límit 
de plataforma pavimentada.  

- Col·locació d’un apantallament acústic d’alta eficiència (amb voladís inclinat) per 
incrementar l’eficàcia del supòsit anterior.  
Els apantallaments que incorporen voladís tenen com a objectiu incrementar la 
difracció de la ona sonora, per tal de millorar el seu rendiment. Aquesta millora 
pot ser molt significativa, ja que l’efecte “ombra acústica” pot estendre’s molt 
més enllà de l’extensió atribuïble a un apantallament lineal clàssic. Tanmateix, 
coronar la pantalla amb una “pestanya” permet assolir resultats satisfactoris 
també a edificis amb alçades on la pantalla clàssica es demostra ineficaç.  
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Imatge 23: Exemple d’apantallament acústic lineal. Font: Climablock. 

 
Imatge 24: Exemple d’apantallament acústic amb voladís.  

 

Per disposar d’un criteri objectiu d’àrea “beneficiada” d’aquestes eventuals millores, 
s’han calculat les immissions a un total de 155 edificis (concretament, agrupacions de finques a 
nivell d’illa/parcel·la), que responen a la pràctica totalitat d’edificacions afectades en major o 
menor grau pel soroll de les infraestructures contemplades en aquest estudi. 
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7.2.- Resultats obtinguts. 

7.2.1.- Atenuació de l’Eix AP-2 mitjançant pantalla lineal. 

Per a estudiar l’eventual utilitat de col·locar un apantallament acústic paral·lel a l’eix 
de l’AP-2, s’ha simulat la col·locació d’una pantalla acústica fonoabsorbent entre la sortida cap 
a la C-1413 i el final de la zona residencial del nucli urbà del Papiol i una altra pantalla acústica 
fonoabsorbent que cobreixi tota la urbanització del Pi d’en Balç. 

 

 
Imatge 25: Emplaçament Aproximat de l’apantallament.  

Les pantalles s’inicien als dos extrems amb una alçada efectiva de 5 metres, ubicades 
al límit de la plataforma asfaltada de l’eix viari (pràcticament on en l’actualitat es troba la new-
jersey de protecció). Les pantalles mantenen la seva alçada a tot el traçat. 

En resum, la pantalla del Nord (davant el nucli urbà del Papiol) té una longitud de 
pràcticament 680 metres lineals, amb una superfície estimativa d’aproximadament 3.390m2. La 
pantalla del Sud (davant la urbanització del Pi d’en Balç), té una longitud d’aproximadament 
477 metres, amb una superfície estimativa de 2.385m2. Aquestes dimensions, però, queden 

Pantalla 
Nord 

Pantalla 
Sud 
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subjectes a possibles canvis, especialment pel que fa als requeriments de visibilitat que poden 
desplaçar sensiblement l’inici/final de pantalla. 

 

 
Imatge 26: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla lineal en període diürn. 

 

 
Imatge 27: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla lineal en període nocturn. 

C‐1413a

AP‐2

C‐1413a

AP‐2
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Com es pot observar, hi ha una reducció significativa dels nivells sonors que 
incideixen sobre la primera línia d’edificis. No obstant, l’àrea d’afectació no experimenta una 
reducció molt acusada, ja que queda delimitada precisament per aquests primers edificis, que 
realitzen la funció d’apantallament i “protegeixen” el casc urbà que s’hi estén al darrera. 

La següent taula mostra els nivells sonors calculats als elements receptors puntuals 
distribuïts al llarg de l’àrea d’afectació (mostrant únicament aquells que queden sota l’àrea 
d’influència d’aquest eix viari), destacant en verd aquells que presenten una millora superior als 
2dBA i en blau una millora superior als 5 dBA. 

 

Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

1  6,7  6,4  6  6,4 

11  6,9  6,9  6,9  6,9 

76  5,7  5,5  5,6  5,6 

100  5  5  5,2  5,1 

104  6,1  6,3  6,8  6,5 

114  4,4  4,7  5,1  4,8 

126  5  5  5,2  5 

141  6,1  6,7  7,2  6,8 

145  5  5,1  5,2  5,1 

146  6,1  6,3  6,4  6,3 

151  6  5,8  5,6  5,8 

153  5,7  5,9  6,3  6 

154  6  5,8  5,7  5,8 

155  5,5  5,2  5  5,2 

Taula  5. Millores esperables a 4m d’alçada als habitatges més beneficiats per l’apantallament lineal. 

En resum, es pot concloure que un apantallament acústic lineal paral·lel a l’eix de 
l’AP-2 aconsegueix millores en l’àrea d’afectació de l’eix viari, tant en termes d’intensitat 
sonora a primera línia, com en la seva extensió (àrea d’afectació). 

Aquesta circumstància però ha de tenir en compte que l’apantallament, en la 
configuració assajada, permet atenuar els nivells sonors imputables a l’eix de l’AP-2. Cal tenir 
present, però, que altres grans infraestructures, el propi trànsit viari del municipi i el soroll 
provinent d’activitats industrials queden fora de l’abast de la pantalla. 

Es poden assolir increments més destacats modificant el dimensionament de la 
pantalla, en el cas de la pantalla lineal la millora més directa s’assoleix mitjançant increments 
d’alçada i/o longitud. L’increment de l’alçada implica una òbvia millora en termes acústics, 
però per contra implica un increment del cost econòmic i un impacte visual sovint difícils de 
justificar. 

Pel que fa a les longituds, s’han acotat en els límits d’usos residencials tant davant del 
nucli urbà del Papiol com a la urbanització del Pi d’en Balç, ja que no hi ha cap entrada ni 
sortida de l’AP-2 cap el municipi que impedeixi la continuïtat de la pantalla. No obstant, els 
apantallaments poden perllongar-se més enllà mitjançant trams d’apantallament solapat. 
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Caldrà avaluar en detall el punt d’equilibri entre les inversions i l’impacte que seran 
assumibles respecte a la millora objectiva total que experimentarien els ciutadans, donat que 
malgrat s’aconsegueixi un apantallament de gran eficàcia, la coexistència amb altres traçats 
viaris i altres fonts de soroll, impliquen que la millora final no depengui únicament de 
l’apantallament a l’eix de l’AP-2. 

7.2.2.- Atenuació de l’Eix AP-2 mitjançant pantalla amb voladís. 

Com a mostra de les línies de millora que es poden assolir actuant sobre la primera de 
les solucions assajades, s’ha considerat l’apantallament de l’apartat anterior, suposant que està 
acotada en longitud  i en alçada. Per a comprovar que se’n pot incrementar el rendiment, s’hi ha 
simulat l’existència d’un voladís inclinat, mètode que millora sensiblement el rendiment de les 
pantalles lineals clàssiques. 

El voladís que s’hi ha implementat es situa al llarg de tota la pantalla, coronant el tram 
simulat a l’apartat anterior. El voladís calculat té unes dimensions de 4’25metres amb una 
inclinació de 45º. 

Les següents imatges mostren l’àrea d’afectació estudiada, un cop implementat 
l’apantallament acústic millorat. 

 

 
Imatge 28: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla millorada en període diürn. 

Normalment, l’eficàcia d’un apantallament amb voladís pot incrementar sensiblement 
el rendiment de les pantalles clàssiques, en el cas estudiat la millora esdevé principalment a 
primera línia de façana.  

La següent imatge reflecteix els resultats d’immissions nocturnes per a l’apantallament 
equipat amb voladís: 

C‐1413a

AP‐2
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Imatge 29: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla millorada en període nocturn. 

La taula següent resumeix els rendiments assolits mitjançant un apantallament amb 
voladís: 

 

Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

1  7,8  7,6  7,2  7,5 

11  7,8  7,9  7,9  7,8 

17  6  5,8  5,7  5,8 

74  5,4  5,4  5,5  5,5 

76  6,3  6,2  6,3  6,3 

79  5,3  5,5  5,8  5,6 

88  5,2  5,1  5,2  5,2 

100  5,3  5,2  5,4  5,4 

104  5,8  6  6,5  6,1 

114  4,9  5,1  5,4  5,1 

117  6,2  6,8  7,4  7 

125  5,2  5,2  5,4  5,3 

126  5  5,1  5,2  5,1 

141  6,9  7,6  8,2  7,7 

145  5,4  5,4  5,5  5,5 

146  6,6  6,9  7  6,8 

151  6,2  6  5,8  6 

153  5,5  5,7  6  5,8 

C‐1413a

AP‐2
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Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

154  6,8  6,8  6,9  6,8 

155  6,6  6,4  6,3  6,5 

Taula  6. Punts de referència. Millores esperables per a l’apantallament amb voladís. 

Tal i com era de preveure, les millores esperades per a un apantallament amb voladís 
augmenten respecte a l’apantallament lineal. Especialment, a la zona de la pantalla Nord, davant 
dels habitatges que conformen el nucli urbà del Papiol i que es troben a una alçada significativa 
respecte a l’autopista. 

7.3.- Valoració Acústica dels resultats. 

Pel que fa a les solucions basades en apantallament acústics, la població potencialment 
beneficiada per actuacions en aquesta línia es situa especialment a la primera línia d’edificis del 
Papiol, i en menor mesura els habitatges situats en una segona fila. No obstant, aquesta 
consideració queda limitada al trànsit intern urbà del municipi, que podria tenir una repercussió 
en termes de soroll que deixaria sense efecte les millores assolides en el soroll provinent de l’eix 
AP-2. 

Els principals inconvenients lligats a aquesta línia d’actuació es divideixen en: 

- La complicació tècnica d’executar pantalles acústiques eficients i de gran alçada, 
respectant alhora la connectivitat (sortides i incorporacions) amb eixos propers. 

- La presència de vies urbanes locals de traçat paral·lel a l’AP-2 obliga a vigilar que 
la col·locació d’un apantallament no esdevingui alhora una superfície reflectant, 
que projecti una reflexió del so d’aquestes vies cap a la població de Pallejà, ja de 
per sí exposada a soroll de trànsit viari. Amb aquesta finalitat, l’apantallament que 
s’ha considerat als dos casos exposats en aquest estudi s’ha considerat 
fonoabsorbent per les dues bandes de la pantalla (habitualment només ho és per la 
banda exposada al soroll de la font que es pretén apantallar). 

- Les dimensions, la intensitat sonora de l’eix AP-2 i l’orografia de la zona, a priori 
exigiria intervenir amb apantallament acústics de grans dimensions (alçada i 
llargada, i voladís de reforç). Aquest aspecte però requereix una inversió molt 
important i tindria un impacte visual destacable. 

- En definitiva, les millores esperades en trams de màxima efectivitat quedarien en 
disminucions estimatives d’entre 4 i 8dBA, que podrien accentuar-se amb 
increments importants de dimensionaments de l’apantallament. 

- En termes d’avaluació d’edificis, però, convé recordar que els apantallaments són 
més efectius a cotes baixes que a les plantes més elevades. Això vol dir que els 
pisos més elevats pràcticament no percebrien cap millora en molts casos, a no ser 
que les dimensions de la pantalla (alçades i voladissos) fossin d’un ordre de 
magnitud difícilment assumible en termes econòmics i visuals. Tot i així, en el cas 
del Papiol, on el terreny hi juga un paper important i molts dels edificis són d’una 
sola planta, s’hauria d’aprofundir en aquest aspecte. 

En quant a les solucions que impliquen canvis en la xarxa de mobilitat, l’efectivitat 
acústica és directament proporcional a l’abast de la modificació que es proposi. Tanmateix, cal 
considerar que la mobilitat local es desenvolupa en forma de xarxa, on modificacions en un tram 
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necessàriament té repercussions en els trams del voltant. En el cas del Papiol, serà important 
vetllar per a què la dinàmica de la mobilitat local no empitjori les condicions acústiques a zones 
actualment sense conflictivitat. 

Per tal de comparar les dues alternatives proposades en aquest estudi, la següent taula 
mostra l’estadística de millora acústica vs. nº d’edificacions incloses a l’estudi: 

 

Resum Estadístic 

Perspectiva de Millora  Alt01  Alt02 

<0dBA  6%  6% 

0‐2 dBA  41%  26% 

2‐5 dBA  45%  54% 

>5 dBA  8%  14% 

Taula  7. Percentatge d’edificis receptors que percebran millora. 

7.4.- Valoració en termes de Població Exposada. 

L’avaluació de les immisions imputables a les infraestructures incloses a l’estudi, i les 
diferents propostes de millora, en termes de població exposada s’exposa en aquest sub-capítol. 

En valors absoluts de població, la següent taula, partint del volum de població 
afectada pels nivells d’immissió en la situació actual en període nocturn, indica quants ciutadans 
quedarien inclosos en aquests rangs de valors si s’executessin les alternatives proposades com a 
línia de millora. Per a major claredat, la columna Variació indica el diferencial de volum de 
població de cada nivell sonor, sota cadascuna de les alternatives. 

 

Estadístiques de Població Exposada. Valors Absoluts. 

dBA 
Estat Actual Alternativa 1 Alternativa 2 
nº habitants nº habitants variació nº habitants variació 

30-45 369 352 -17 387 18 
45-50 325 374 49 407 82 
50-55 322 234 -88 290 -32 
55-60 454 444 -10 377 -77 
60-65 249 276 27 254 5 
65-70 87 58 -29 22 -65 
>70 0 0 0 0 0 

Total: 1.806 

Taula  8. Població exposada. Valors absoluts i variacions segons alternatives. 

De forma gràfica quedaria representat a la propera imatge: 
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Imatge 30: Gràfic comparatiu d’alternatives. Població exposada segons nivells d’immissió. 

 

Les mateixes dades, expressades en termes relatius (%) respecte a la població total del 
terme municipal afectada per les immissions procedents d’aquestes infraestructures, es mostren 
a la següent taula: 

 

Estadístiques de Població Exposada. Valors Estadístics. 

dBA 
Estat Actual Alternativa 1 Alternativa 2 
nº habitants nº habitants variació nº habitants variació 

30-45 20,4% 19,5% -0,9% 21,4% 1,0% 
45-50 18,0% 20,7% 2,7% 22,5% 4,5% 
50-55 17,8% 13,0% -4,9% 16,1% -1,8% 
55-60 25,1% 24,6% -0,6% 20,9% -4,3% 
60-65 13,8% 15,3% 1,5% 14,1% 0,3% 
65-70 4,8% 3,2% -1,6% 1,2% -3,6% 
>70 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total: 100,0% 

Taula  9. Població exposada. Valors relatius i variacions segons alternatives. 

Atès que els escenaris assajats únicament contemplen reduccions de nivells sonors, no 
poden donar-se casos en què es detectin “empitjoraments”. En conseqüència, en aquelles 
caselles on s’observi un valor positiu (que implica un augment de població en aquella 
categoria), s’ha d’entendre que aquest augment es deu a ciutadans que “provenen” d’escenaris 
d’exposició prèviament més desfavorables. 

En quant al número d’habitants que, pels efectes de les infraestructures contemplades 
a l’estudi, es troben exposats a un nivell d’immissió nocturn, Ln, superior als 55dBA i que, per 
tant, caldria considerar que es troben en una situació d’incompliment dels objectius de qualitat 
per a usos residencials, l’estat actual i les diferents alternatives ofereixen les següents 
avaluacions: 
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Resum de Dades de Població Exposada. Objectius de Qualitat. 

dBA 
Estat Actual Alternativa 1 Alternativa 2 
nº habitants nº habitants nº habitants 

Ln<55dBA 1.016 1.028 1.153 
Ln>55dBA 790 778 653 

Taula  10. Població exposada. Avaluació d’Objectius de Qualitat. 

En quant a l’anàlisi comparatiu de les diferents mesures correctores analitzades, la 
següent taula mostra el número d’habitants que percebrien algun grau de millora com a 
conseqüència de la posada en pràctica de les mesures correctores proposades: 

 

Població que Percebria Millora. 

Alternativa 1 Alternativa 2 
Núm. Beneficiaris Núm. Beneficiaris 

76 105 

              Taula  11. Població exposada. Beneficiaris de les diferents línies d’actuació. 

S’observa que les solucions basades en apantallaments (lineals o amb voladís) no 
mostren diferències significatives.  

7.5.- Valoració Econòmica dels resultats. 

En termes econòmics, les inversions estimatives associades a cascuna de les propostes 
de millora incloses en aquest estudi es detallen de forma aproximada. (Font: Base de Dades 
BEDEC per a obres d’edificació i enginyeria civil. Versió Gener 2014). 

7.5.1.- Alternativa 1: Pantalla acústica lineal. 

Construcció de dues pantalles acústiques lineals. La pantalla al Nord de 680 metres de 
longitud, amb una alçada mitja de 5m, total superfície estimativa 3.390’00m2. La pantalla 
situada al Sud de 477 metres de longitud, amb una alçada mitja de 5m, total superfície 
estimativa 2.385’00m2. Cost de subministrament, muntatge, instal·lació, inclosos elements 
auxiliars, elements de subjecció, etc. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats de formigó. Preu unitari: 120€/m2. Preu total: 
693.000’00 €. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats d’acer i llana mineral. Preu unitari: 125€/m2. 
Preu total: 721.875’00€. 

- Material bàsic: vidre temperat/laminat. Preu unitari: 217€/m2. Preu total: 
1.253.175’00€. 

7.5.2.- Alternativa 2: Pantalla acústica d’alt rendiment (voladís inclinat). 

Construcció de dues pantalles acústiques lineals on la suma de les dues és de 1.157 
metres de longitud, amb una alçada mitja de 5m, amb una coronació inclinada de 4’25m de 
longitud a 45º d’inclinació, total superfície estimativa 10.403’00m2. Cost de subministrament, 
muntatge, instal·lació, inclosos elements auxiliars, elements de subjecció, etc. 
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- Material bàsic: mòduls prefabricats de formigó. Preu unitari: 180€/m2. Preu total: 
1.872.540’00 €. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats d’acer i llana mineral. Preu unitari: 187€/m2. 
Preu total: 1.945.361’00€. 

7.6.- Valoració Global dels resultats. 

La següent taula exposa el resum de les principals característiques de les diferents 
alternatives estudiades, tant en termes de població afectada, com en termes d’inversió 
econòmica. S’hi mostren les següents variables: 

- Número de ciutadans que, pels efectes de les infraestructures incloses a l’estudi, es 
troba sotmesa a un nivell d’immissió nocturn, Ln, superior als 55dBA. Aquesta 
dada es mostra tant per l’a situació actual , com sota el supòsit de cadascuna de les 
alternatives de millora estudiades. 

- Número de ciutadans que, mitjançant cadascuna de les línies d’actuació, 
percebrien una millora en els nivells d’immissió nocturns. 

- Número de ciutadans que, respecte l’estat actual, experimentarien una millora 
d’immissió tal que passarien a rebre un nivell d’immissió nocturna inferior als 
55dBA. 

- Inversió estimativa associada a cadascuna de les alternatives, considerant la 
implementació bàsica. 

- Ratio d’inversió per ciutadà beneficiat, per a cadascuna de les alternatives incloses 
a l’estudi. 

 

Ratios Econòmics 

dBA 
Estat Actual Alternativa 1 Alternativa 2 
nº habitants nº habitants nº habitants 

Ln>55dBA 790 778 653 

Beneficiaris globals 76 105 

Variació a Ln<55dBA 12 137 

Inversió Estimativa 693.000 € 1.872.540 € 

Ratio €/Beneficiari 9.118 17.834 

Taula  12. Taula resum. Comparativa general entre alternatives. 

Segons les dades recollides en aquest estudi informatiu, l’alternativa 2 (apantallament 
amb voladís davant l’eix de l’AP-2) és la que presenta un balanç més atractiu en quant a la 
millora acústica esperada a les zones residencials del Papiol, tan en nombre de població 
exposada com en reducció efectiva de dB. 

 No obstant, es tracta d’una millora petita en nombre d’habitants absoluts i sobretot, en 
relació a l’abast econòmic que suposa vers a l’alternativa d’instal·lar pantalles lineals.  

En quant al punt de major complexitat, caldrà resoldre el repte de garantir l’estructura 
de la pantalla en les zones de l’AP-2 on hi hagi ponts, és a dir, on hi circuli alguna altra 
infraestructura sota l’eix de l’AP-2. 
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Respecte a l’alternativa 1, d’utilitzar pantalles lineals sense voladís, es troba amb un 
límit imaginari d’efectivitat, a partir del qual incrementar el rendiment acústic requereix un 
esforç inversor i tècnic elevat, però que no permetrà una disminució important del soroll de 
l’AP-2, sobretot en relació als edificis a punts de cota més elevats. La part positiva d’aquesta 
solució és que s’obté un bon rendiment amb un preu més assequible. 

En conclusió, les alternatives 1 i 2 assoleixen uns rendiments acústics i en termes 
d’exposició semblants, ja que les previsions apunten a què la població beneficiada es situa al 
voltant del centenar de persones, de les quals prop de 125 passarien a estar exposades a nivells 
d’immissió nocturna inferiors als 55dBA. Els ratios econòmics (inversió per càpita, comptant 
només població beneficiària) són molt elevats i es dupliquen (de 9.118€/benef. a 
17.834€/benef.) si enlloc d’una pantalla lineal s’opta per una pantalla amb voladís. Observant 
aquests resultats caldrà valorar adequadament la millora proposada ja que per la inversió que es 
necessita és molt elevada respecte a la població beneficiada i per tant, és recomanable en aquest 
punt valorar l’alternativa de fer tractaments en façana dels edificis més exposats per tal de 
millorar el confort acústic. 
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Annex I FITXES DE  MESURA DE CURTA DURADA 
 
 



Punt 1
Avinguda de la Generalitat de Catalunya, 37

Dia 28/10/14

Hora d’Inici 10:35h

Durada 10 min

Leq 69,0 dBAdB(A)
L10 70,8 dBAdB(A)
L90 50,5 dBAdB(A)

Cotxes 
(vehicles/10min) 45

Motos
(vehicles/10min) 2

Pesats
(vehicles/10min) 7

Observacions Afectació Trànsit Intern

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): 1
Amplada de la via (m): 6
Amplada de la vorera (m): 1+4
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: 2
Sentits de circulació: 2

Punt 2
1ª línia AP-2

Dia 28/10/14

Hora d’Inici 11:10h

Durada 10 min

Leq dB(A) 68,4 dBA
L10 dB(A) 70,6 dBA

L90 dB(A) 65,2 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) -

Motos
(vehicles/10min) -

Pesats
(vehicles/10min) -

Observacions Afectació AP-2

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -
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Annex II FITXES DE  MESURA DE LLARGA DURADA 

 



Lden = 73 dB(A) Leq dia(7-21h) = 71,6 dB(A) Leq vespre(21-23h) = 68,4 dB(A) Leq nit(23-7h) = 65,3 dB(A) 

Punt 1*

Carrer Ignasi Iglesias

Observacions: Punt representatiu del soroll de trànsit de l’autovia AP-2 i de l’Avinguda  
de la Generalitat.

Alçada del sonòmetre (m): -
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt 
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -

Data: 24/01/2011 – 25/01/2011           Hora d’inici: 11:10h    
Temps total de mesura: 24h  Hora de finalització:  11:10h

* Dades extretes de la memòria del Mapa de Soroll i Proposta de Mapa de Capacitat Acústica del municipi de El Papiol (Juliol 2011) realitzat per Debeacústica 

Lden = 74 dB(A) Leq dia(7-21h) = 71,8 dB(A) Leq vespre(21-23h) = 68,2 dB(A) Leq nit(23-7h) = 65,5 dB(A) 

Punt 2*

Carrer de les Forques 

Observacions: Punt representatiu del soroll de trànsit de l’autovia AP-2. 

Alçada del sonòmetre (m): -
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt 
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -

Data: 24/01/2011 – 25/01/2011           Hora d’inici: 13:45h    
Temps total de mesura: 24h  Hora de finalització:  13:45h

* Dades extretes de la memòria del Mapa de Soroll i Proposta de Mapa de Capacitat Acústica del municipi de El Papiol (Juliol 2011) realitzat per Debeacústica 
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Annex III PLÀNOLS DE CARTOGRAFIA ACÚSTICA 
  

















 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 9: El Papiol. 

IT1310‐07_09 Rev. V01

09 de Desembre de 2014

Pàgina 62/ 67 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex IV BUTLLETINS DE VERIFICACIÓ PERIÒDICA 

DELS INSTRUMENTS 
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1.- INTRODUCCIÓ. 

L’any 2013, l’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar el Pla de Sostenibilitat 
Ambiental (PSAMB) com a full de ruta de les línies estratègiques d'actuació, així com les 
mesures i accions concretes a desenvolupar per a la sostenibilitat ambiental en el territori 
metropolità. 

Aquest Pla va plantejar la sostenibilitat a diferents escales: el conjunt del territori 
metropolità, la pròpia Institució de l’AMB i els 36 municipis que en formen part. I cadascuna de 
les tres escales es va estructurar en 6 eixos temàtics, essent l’educació per a la sostenibilitat un 
eix de caràcter transversal. 

 

     
Imatge 1: Estructura i eixos del PSAMB (AMB, 2013) 

 

Dins de l’eix 5 de Salut ambiental, es va realitzar un innovador treball per saber la 
qualitat acústica global del territori metropolità, on es va recopilar i analitzar tota la informació 
existent, tant a nivell municipal com de les infraestructures viàries, ferroviàries i aeroportuàries 
més rellevants. La diferent procedència de la informació va fer necessari un tractament previ 
d’homogeneïtzació d’aquesta i alhora un nou càlcul de les fonts que es solapaven en un mateix 
àmbit, per així tenir una imatge del soroll total final. 

Aquest treball va permetre tenir la primera imatge acústica global de l’àrea 
metropolitana. Això va permetre per un cantó identificar les zones on probablement hi ha algun 
conflicte acústic i per l’altre cantó identificar les zones amb major qualitat acústica que 
s’haurien de preservar. 

Tal i com ja recollia una de les mesures del PSAMB, el present treball vol aprofundir 
en la línia iniciada pel treball anteriorment explicat i analitza amb major detall els punts que 
s’han considerat més problemàtics a nivell acústic. Així, el primer vector sobre el qual 
s’aprofundeix és en avaluar l’afectació deguda a les grans infraestructures i eixos viaris, i 
estudiar la viabilitat i efectivitat d’eventuals mesures correctores. 

A partir dels 17 punts a priori més crítics presents a l’AMB, s’ha realitzat una 
modelització acústica de major detall per confirmar sí és una zona amb problemes de superació 
acústica, i en cas que ho sigui, establir les mesures correctores més adequades i més efectives en 
cada cas. Al llarg de l’any 2013 s’ha realitzat el projecte d’integració de la cartografia acústica 
dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona AMB, com a primer pas d’una ambiciosa 
línia de treball i amb un important ventall d’aplicacions per a agilitzar el control i la gestió del 
soroll ambiental als municipis de l’AMB. 
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Imatge 2: Nivells de soroll diürn, AMB 2013 

2.- OBJECTE I ABAST DE L’ESTUDI. 

Les àrees analitzades a cadascun dels casos específics aprofundeixen en l’estudi de les 
afectacions identificades a l’àrea d’influència de les principals infraestructures de la zona, tant 
les que es localitzen fora del casc urbà, com les que es localitzen a l’interior de l’àrea urbana. 
S’inclouen en el catàleg de focus sonors tots aquells que han estat inclosos en les diferents 
versions de cartografia acústica incloses en el PSAMB, i que generalment responen a grans 
eixos viaris i vies d’alta capacitat, carreteres interurbanes, comarcals i nacionals, així com eixos 
ferroviaris. En aquells casos en què el municipi disposa de mapa acústic de trànsit viari local, 
aquest vector també s’inclou en l’anàlisi. 

Atès que la integració de la cartografia acústica en aquestes zones ha posat de relleu 
l’existència d’àrees de superació dels nivells sonors permesos o desitjables (aquests indicadors 
existents s’obtenen de contrastar els diferents mapes de soroll d’infraestructures respecte els 
llindars permesos), l’anàlisi en detall s’orientarà a determinar l’aportació de cadascuna de les 
infraestructures, per a comprovar que efectivament aquests indicadors de superació són 
representatius del que succeeix en l’escenari real, i estudiar quines actuacions correctores poden 
oferir una millora significativa. 
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3.- MARC LEGAL I NORMATIU. 

La legislació aplicable en afers relatius al control i la gestió del soroll ambiental es 
desglossa en diferents lleis i reglaments, de caràcter estatal, autonòmic i local, que es presenten 
a continuació:  

- Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del 
soroll ambiental. Àmbit d’Aplicació: Comunitat Econòmica Europea. 

- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll. Àmbit d’aplicació: estat 
espanyol. 

- Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, en allò referent a l’avaluació i gestió 
del soroll ambiental. Àmbit d’aplicació: estat espanyol. 

- Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a zonificació acústica, 
objectius de qualitat i emissions acústiques. Àmbit d’Aplicació: estat 
espanyol.  

-  Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
Àmbit d’aplicació: Catalunya. 

- Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a 
l’elaboració de Mapes de Capacitat Acústica. Àmbit d’aplicació: Catalunya.  

- 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. Àmbit d’aplicació: Catalunya. 

- Ordenances Municipals específiques per al control i la gestió del soroll i les 
vibracions. Àmbit d’aplicació: termes municipals inclosos en l’àrea d’estudi.  

Les àrees d’afectació de les diferents infraestructures s’han obtingut dels 
corresponents estudis específics i mapes estratègics de soroll elaborats per les Administracions 
titulars. 

Per a l‘elaboració dels mapes de soroll actualitzats s’han emprat tècniques de 
modelització i simulació incloent els mètodes de càlcul definits a l’Annex 8 – Exigències 
relatives als mètodes de càlcul i mesurament per a la determinació dels índexs de soroll i els 
equips de mesurament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, tal i com s’indica al capítol de metodologia. 
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4.- METODOLOGIA. 

L’estudi específic dels potencials escenaris de conflicte es desenvoluparà seguint el 
següent esquema de treball:  

 

 

 

 

 

DIAGNOSI 
PSAMB

•Població

•Usos Sensibles

•Àrees de Conflicte

AVALUACIÓ 
INCIAL

•Plà d'Usos/POUM/Mapes de Capacitat

•Usos Sensibles

•Participació Ajuntaments

MODELITZACIÓ

•Cartografia BR/ICC

•Aforaments MFOM/Diputació BCN/Estudis de Mobilitat

•Aforaments ferroviaris

TREBALL DE 
CAMP

•Sonometries

•Aforaments

•Observacions in situ

AVALUACIÓ EN 
DETALL

•Població

•Usos Sensibles

•Àrees de Conflicte

MESURES 
CORRECTORES

•Tècniques

•Inversions

•Efectivitats

DOCUMENT

•Critesis de l'estudi i metodologia

•Cartografiat de resultats de modelització

•Conclusions
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4.1.- Diagnosi a partir dels Resultats del PSAMB. Avaluació Inicial. 

En el transcurs dels anteriors treballs d’integració de la cartografia acústica de l’Àrea 
Metropolitana (2013), s’identificaren una sèrie d’escenaris en els quals els resultats apuntaven a 
una possible existència de superacions importants de nivells sonors per sobre dels previstos o 
permesos, en el què s’anomenen zones de conflicte, deguda a la coexistència entre usos 
residencials i grans infraestructures i eixos viaris, de titularitat i/o gestió supramunicipal. Amb 
la finalitat d’aprofundir en l’estudi de l’abast d’aquests escenaris de conflicte, i determinar la 
possibilitat d’emprendre mesures correctores o programes de millora, des del PSAMB es van 
seleccionar un total de 17 punts/escenaris, on es va considerar prioritari fer un primer estudi 
d’aprofundiment. 

Els àmbits d’estudi, amb infraestructures de mobilitat que probablement tenen una 
incidència sobre zona urbana, són els següents: 

 

1. Zona Castelldefels: C-32, C-31 i C-245 

2. El Prat de Llobregat: Carretera B-250 

3. Nus Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern: B-23, N-340, B-20, C-245 

4. Sant Feliu de Llobregat: A-2, B-23 i via del tren 

5. Sant Vicenç dels Horts: A-2, B-23 i va del tren 

6. Molins de Rei: A-2, B-23, N-340 Nord, AP-2, C-1413a i via del tren 

7. Cervelló: N-340 Nord 

8. Pallejà: A-2, C-1413a, AP-2 

9. El Papiol: A-2, C-1413a, AP-2 

10. Sant Andreu de la Barca: A-2, AP-7 i via del tren 

11. Sant Cugat del Vallès: Barri de Mirasol, afectat per AP-7 

12. Badia del Vallès: zona adjacent a la C-58 

13. Zona de Ripollet i Cerdanyola: C-58 i via del tren 

14. Zona Nord de Montcada: C-33, C-17 i via del tren 

15. Badalona – Sant Adrià del Besòs: C-31 

16. Badalona: B-20 Nord 

17. Montgat: C-31 

 

La següent ortofotoimatge ubica els àmbits d’estudi sobre la imatge de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

S’observa que es concentren especialment al corredor d’infraestructures del Baix 
Llobregat, la circumval·lació de l’autopista AP-7, així com a nusos viaris de la zona d’accés des 
del Maresme o des del Garraf, a banda d’un cas proper al Prat de Llobregat, però associat a 
trànsit viari. 
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Imatge 3: Localització de les àrees d’estudi en detall. 

 

Per tal de determinar l’abast dels eventuals conflictes o àrees de superació dels llindars 
sonors previstos, es realitzarà una anàlisi preliminar dels usos sensibles ubicats a cadascuna de 
les zones d’estudi o les seves immediates proximitats. Aquest exercici permetrà conèixer amb 
més detall la tipologia d’usos afectats (habitatges, àrees educatives o culturals, centres sanitaris, 
etc.). Tanmateix, permetrà disposar d’un criteri més per a decidir quines zones han de ser 
objecte d’actuacions correctores o preventives, o quines zones poden situar-se en un segon 
terme de prioritat. 

4.2.- Modelització en detall de l’àmbit en estudi. 

Les característiques de l’espai estudiat i dels focus sonors que hi intervenen es 
reproduiran sobre un model de càlcul, que permetrà estudiar mitjançant càlculs predictius, els 
efectes de les diferents vies d’actuació que es proposin. 

Les modelitzacions es calcularan mitjançant les metodologies definides per a cadascun 
dels tipus de font sonora que poden intervenir en un estudi predictiu de soroll ambiental, segons 
els mètodes recollits a l’Annex 8 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica: 

- Caracterització i Modelització del soroll de trànsit rodat segons el mètode 
NMPB-Routes (1996/2008). 
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- Caracterització i Modelització del soroll de trànsit ferroviari, si s’escau, 
segons el mètode NMPB-Fer i model SRM-II. 

- Modelització de trànsit aeroportuari segons ECAC Doc.29. 

A diferència dels Plans d’Acció clàssics, la possibilitat de poder emetre una diagnosi 
del vector soroll en el seu conjunt permetrà també determinar l’origen de les diferents 
contribucions, per tal de conèixer també la jerarquia de responsabilitats a l’hora d’afrontar un 
hipotètic pla de mesures correctores. 

D’aquesta manera, s’identificaran els focus i s’agruparan per tipologies, diferenciant-
ne les característiques i els aspectes més rellevants que ajudin a interpretar la realitat sonora en 
la que participen. 

En referència a la cartografia emprada per a l’estudi, cal destacar l’ús d’una base 
cartogràfica amb un grau de detall inusual per aquest tipus de treballs. Així, si habitualment les 
bases cartogràfiques de referència parteixen de les sèries d’escala 1:5000 de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC), amb corbes de nivell de 5 metres de resolució, en aquest estudi 
s’ha regenerat la topografia a partir de les matrius de model digital de terreny elaborades per 
Barcelona Regional a partir de dades de l’ICC. Aquest format consisteix en reconstruir el 
terreny amb matrius de punts equiespaiats 2x2 metres en el pla X,Y, amb una resolució d’alçada 
de 1cm. Aquesta altíssima resolució permet reproduir amb molt més detall la forma i evolució 
del sòl,i conèixer el seu efecte sobre la propagació del so. 

Les següents imatges mostren la diferència en grau de detall entre una topografia 
reconstruïda a partir de corbes de nivell amb 5m de resolució, i el mateix terreny reconstruït a 
partir d’una matriu DTM de 2x2m de resolució: 

 

 
Imatge 4: Reconstrucció de topografia a partir de corbes de nivell de 5m de resolució V. 
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Imatge 5: Reconstrucció de topografia a partir de matriu DTM amb 2x2m de resolució H. 

 

Les estadístiques meteorològiques s’han inclòs en la modalitat que recomana la guia 
de bones pràctiques per a la confecció de mapes estratègics de soroll de la Unió Europea (Good 
Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise 
Exposure). En base a aquest text de mètodes recomanats per a la confecció de mapes acústics 
mitjançant eines de modelització, les circumstàncies meteorològiques es consideraran, en funció 
de la franja horària d’estudi, amb els següents condicionants: 

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari diürn és del 50%.   

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari de vespre és del 75%.   

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari nocturn és del 100%.   

D’aquesta manera, cal preveure que la modelització de les dades de caracterització 
nominals (representatives per a una anualitat) dels elements inclosos a l’escenari, oferirà uns 
resultats lleugerament sobre-estimats. Aquesta deriva es considera que incrementa les garanties 
de les polítiques de gestió i protecció de la població vers a les exposicions al soroll ambiental. 

Altres variables pròpies de la modelització contemplen una única reflexió en façanes 
(seguint les recomanacions de càlcul del mètode NMPB, atès que essencialment el soroll 
considerat a l’estudi prové del trànsit) , i consideren els paviments com a superfícies 
acústicament reflectants (llevat d’allà on explícitament es tingui constància de què el paviment 
sigui drenant, porós o sonoreductor), al contrari de les zones vegetades o agràries, on es 
considerarà que el sòl és predominantment fonoabsorbent. 

La modelització s’ha dut a terme sobre la plataforma CadnaA, desenvolupada per 
Datakustik GmbH. Aquest software permet integrar la totalitat de les dades necessàries per a la 
modelització d’escenaris urbans, industrials i entorns d’infraestructures (propagació acústica en 
ambient exterior), i reproduir les condicions de propagació sonora mitjançant els algorismes de 
càlcul oficialment recomanats a tal efecte. 
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El tractament de dades posteriors, tant pel que fa a l’edició de cartografia, l’anàlisi de 
resultats i els càlculs estadístics i comparatius, s’han desenvolupat sobre la plataforma MapInfo, 
desenvolupada per PitneyBowes Software Inc. Aquesta eina permet dur a terme el tractament 
gràfic i de dades en un entorn georeferenciat, assimilable per a la majoria de les plataformes de 
gestió d’informació geogràfica (GIS). 

4.3.- Treball de Camp i Sonometries de la Zona d’Estudi. 

La realitat sonora de l’espai estudiat es contrastarà mitjançant la realització de 
sonometries in situ, amb les que en primer lloc es copsarà la precisió dels valors reflectits als 
diferents tipus de mapes de sorolls. La pròpia campanya de treball de camp permetrà conèixer 
amb detall les condicions de l’entorn i les característiques de l’escenari que han de permetre 
explicar les línies de treball que s’encetaran. 

Les sonometries es duran a terme seguint el protocol definit a l’efecte als Annexos 
tècnics de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i en cas 
de discrepància, es resoldran seguint allò que disposa la Norma ISO:1996 sobre mesura i 
avaluació de nivells sonors ambientals, o bé aquell procediment que cada cas particular 
aconselli. 

En funció de les característiques de l’entorn i/o del soroll a caracteritzar, les 
sonometries es podran realitzar mitjançant mostres de curta durada, o bé mitjançant registres de 
llarga durada i monitoritzacions. 

Alhora, el treball de camp permetrà recopilar un important volum de dades que 
permetran complementar les cartografies (ubicació d’elements rellevants, edificacions noves, 
apantallaments recents, etc) o bé per explicar alguns resultats (aforaments parcials, distribució 
d’usos, etc). 

Per a la realització de les sonometries i les monitoritzacions, s’han utilitzat els 
següents equips: 

- Sonòmetre integrador/analitzador Bruel&Kjaer, Mod. 2250, nº de sèrie 2765002. 
- Sonòmetre integrador/analitzador CESVA, Mod. SC-310, nº de sèrie T224286. 
- Sonòmetre integrador/analitzador CESVA, Mod. SC-310, nº de sèrie T224583. 
- Calibrador de nivell sonor CESVA, Mod. CB-5, nº de sèrie  035126. 
- Calibrador de nivell sonor CESVA, Mod. CB-5, nº de sèrie  041298. 
- kit/micròfon d’ intempèrie CESVA, Mod. TK-1000, núm. de sèrie T224851. 
- kit/micròfon d’ intempèrie CESVA, Mod. TK-1000, núm. de sèrie T227636. 
- Estacions de monitorització sonora contínua en ambient exterior (IP65). 

L’instrumental es manté al corrent de les seves obligacions de verificació periòdica i 
Metrologia Legal, segons l’estipulat a l’Ordre Ministerial ITC/2845/2007, del Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme, pel qual es regula el control metrològic de l’estat dels 
instruments destinats a la mesura de so audible i dels calibradors acústics.  

  



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 10: Sant Andreu de la Barca. 

IT1310‐07_10 Rev. V01

11 de desembre de 2014

Pàgina 13/ 64 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

4.4.- Avaluació detallada. 

4.4.1.- Avaluació en termes d’edificis exposats. 

Els resultats de la modelització es contrastaran amb les observacions de camp, per 
garantir que els resultats de la modelització són representatius de l’escenari assajat. Alhora, es 
compararan els resultats obtinguts, un cop validats, amb els resultats copsats al PSAMB, per tal 
de confirmar o desestimar, si s’escau, l’existència i abast del conflicte acústic. 

Per tal de determinar l’abast d’una eventual zona de conflicte, els nivells sonors 
calculats es contrasten amb els valors permesos segons els Mapes de Capacitat Acústica, en 
aquells municipis en què aquest Mapa ha estat aprovat i sigui vigent. En casos en els quals no hi 
hagi Mapa de Capacitat Acústica o bé no estigui actualitzat, i atès que els conflictes s’estudien 
sobre usos receptors essencialment residencials, es tindrà en compte que els valors objectiu 
d’una zona de sensibilitat acústica A4 (predomini del sòl d’ús residencial) o d’una zona B1 
(coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents) 
són de 65 dBA en període diürn i vespre, i de 55 dBA en període nocturn, per a zones 
urbanitzades existents. 

Per a il·lustrar l’abast d’una determinada zona de superacions, s’empra la mateixa 
codificació que la utilitzada al PSAMB per a representacions sobre ortofotomapes o plataforma 
Google Earth: esferes de color vermell indiquen edificis on s’enregistren superacions de més de 
10dBA dels nivells d’immissió nocturna respecte els valors permesos per a usos residencials, i 
les esferes taronges identifiquen superacions d’entre 5 i 10 dBA. 

Convé tenir present que les esferes mostrades al PSAMB s’obtenien d’avaluar 
l’afectació d’un determinat edifici a partir dels plànols d’isòfones publicats per a cada 
infraestructura i que, per norma general, corresponen a càlculs de propagació expressats en 
malles de nivells sonors a 4 metres sobre el nivell del sòl. 

En el cas de la modelització detallada que s’ha dut a terme per a aquest treball, en 
canvi, l’avaluació determina la condició pitjor de cada agrupament de façanes (amb una 
resolució de parcel·la o illa d’edificis). Això, a efectes pràctics, vol dir que l’avaluador de 
façanes determina el major nivell d’immissió dels calculats a qualsevol dels trams de façana, i a 
qualsevol de les alçades/pisos.  

Recuperant d’aquest càlcul els nivells corresponents a una alçada de 4 metres, s’obté 
un indicador visual còmode i representatiu, resultat de simplificar l’enorme volum de dades que 
es genera amb el procediment d’avaluació acústica d’edificis, i fàcilment comparable amb les 
dades extretes de la primera fase del PSAMB. 

Les següents imatges il·lustren aquest procés d’extracció de dades a partir de 
l’avaluació d’edificis. 

La primera imatge correspon al resultat gràfic d’executar el procediment de càlcul 
d’immissions a façana d’un determinat bloc d’edificis, en aquest cas d’una alçada equivalent a 9 
pisos (PB+8). S’observa que el procediment de càlcul determina el nivell d’immissió a 
cadascuna de les plantes, i en trams equiespaiats per tal d’obtenir una matriu d’indicadors que 
sigui representativa:  
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Imatge 6: Resultat de l’avaluació d’edificis (immissions a façanes) en uns blocs de PB+8 plantes. 

L’indicador d’avaluació d’edifici “resumeix” els resultats dels indicadors de façana, i 
retorna tres paràmetres: 

- Les plantes de l’edifici en les quals es detecta superació respecte el llindar 
d’immissió per a usos residencials (a l’exemple, s’observen superacions des de la 
planta 1 fins a la 8). 

- El nivell d’immissió màxim enregistrat a qualsevol dels trams de façana i a 
qualsevol planta, en període diürn i nocturn. A l’exemple, l’avaluador indica que 
els nivells màxims són de 69 i 63dBA per als períodes diürn i nocturn, 
respectivament. 

        
Imatges 7 i 8: Indicadors d’avaluadors d’edifici a partir de les immissions en façana, període dia i nit. 

Finalment, per obtenir una representació que resulti fàcilment comparable amb els 
resultats dels treballs realitzats pels diferents ens titulars de les infraestructures, i recopilats al 
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PSAMB, de cadascun d’aquests avaluadors d’edifici s’extreuen les dades corresponents a una 
alçada de 4 metres, i es mostren sobre una base de Google Earth amb la mateixa codificació de 
colors que el PSAMB, en funció de la superació identificada. 

4.4.2.- Avaluació en termes de població exposada. 

Com a factor determinant en el procés d’avaluació de l’abast d’una determinada zona 
de conflicte acústic, i com a criteri objectiu que permet valorar l’efectivitat d’eventuals mesures 
correctores, el treball inclou també un anàlisi en termes de població exposada. 

En aquest sentit, el creuament de les àrees d’afectació (plànols d’isòfones) amb les 
bases de dades que combinen edificació, usos del sòl i cens/demografia permet obtenir de cada 
escenari estudiat, una correlació amb el nombre d’habitants afectats pels diferents ventalls de 
nivells sonors, valorar el volum de ciutadans que es veurien beneficiats per les diferents 
alternatives de millora, etc. 

En concret, l’estudi aprofundeix en l’anàlisi demogràfic d’exposicions al soroll des de 
quatre perspectives: 

- Quantificant, en números absoluts (nº d’habitants), la població exposada als 
diferents nivells sonors generats per les infraestructures i xarxes de mobilitat 
objecte d’anàlisi, tant en les circumstàncies actuals (models actualitzats), com 
sota les diferents propostes de línies d’actuació que s’analitzen per a millorar les 
zones de conflicte. 

- Analitzant, en termes relatius (% d’habitants respecte el cens total del municipi), 
la part proporcional de la població inclosa en l’àmbit d’estudi, sota els diferents 
escenaris avaluats: estat actual, i eventuals línies d’actuació. 

- Quantificant el volum de població, en nº d’habitants, que veuen incrementat el seu 
confort acústic com a conseqüència de les diferents propostes de millora 
avaluades.  

- Avaluant l’escenari de superacions, en termes absoluts (nº d’habitants), 
identificant el número d’habitants exposats a un nivell sonor nocturn (Ln) superior 
als 55dBA, en tant que aquest llindar és el nivell objectiu de qualitat acústica per 
usos residencials en horari nocturn, segons figura a l’Annex A de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de Protecció contra la Contaminació Acústica.    

L’anàlisi en termes de població exposada permetrà disposar també d’un barem 
objectiu que assigna a cada proposta de millora un paràmetre comparable. 

Cal tenir present, a l’hora de valorar les dades d’efectivitat i població exposada, que 
l’estudi inclou únicament les grans infraestructures i els principals eixos viaris que pertanyen (o 
afecten) cadascun dels àmbits analitzats. En canvi, l’anàlisi estadístic i demogràfic 
necessàriament inclou com a paràmetre la totalitat del cens dels termes municipals afectats. En 
conseqüència, cal ser curosos a l’hora de valorar les eventuals conclusions que es puguin 
extreure de l’anàlisi de dades: 

- Una mesura correctora implementada en els municipis A i B, i que aparentment 
suposen una millora per a un “X”% de la població, no serà comparable a no ser 
que es ponderi aquest percentatge respecte al nº total d’habitants del terme. En 
conclusió, per a la valoració comparativa d’unes determinades actuacions, és molt 
més recomanable comparar el volum total de ciutadans, si la comparació es 
realitza entre actuacions proposades a termes municipals diferents.  
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- En canvi, per a la comparació d’efectivitats de mesures correctores proposades en 
l’àmbit d’un mateix terme municipal, la comparació de població en termes de 
percentatges probablement ofereixi una perspectiva més àgil. 

- D’altra banda, el fet d’incloure un numero limitat de fonts sonores en els estudis, 
implica que les conclusions que se’n extreguin seran vàlides només pels nivells 
sonors associats a aquelles infraestructures. A efectes pràctics, si les taules 
d’avaluació d’un determinat escenari mostren els diferents grups de població 
afectats pels diferents nivells sonors, referits a la totalitat de la població, cal tenir 
present que les estadístiques es refereixen únicament a nivells sonors atribuïbles a 
les infraestructures incloses a l’estudi. En cap cas, aquestes taules-resum poden 
considerar-se extrapolables a la totalitat de la població, en tant que molt 
probablement existeixen altres escenaris sonors i ciutadans exposats a nivells 
sonors, d’altres fonts de soroll (altres infraestructures, trànsit local, etc) que no 
formen part de l’escenari estudiat a cada cas.  

4.5.- Mesures i accions preventives/correctores. 

S’enumeraran en aquest capítol un recull de les principals línies de treball que podrien 
estudiar-se amb la finalitat de minvar l’impacte acústic de les activitats i/o infraestructures que 
contribueixen de forma determinant a la superació dels llindars acústics.  

Tradicionalment, per reduir el nivell de so emès per una font de soroll en un receptor 
concret, es pot actuar: 

- Sobre la font. En termes estrictament acústics, és el mètode més efectiu, ja que 
evita la propagació i dispersió de les ones sonores tan bon punt son emeses per la 
font de soroll. L’àrea beneficiada és la pràctica totalitat de l’entorn del focus 
sonor. A la pràctica, això es tradueix en encapsulaments/tancaments (molt habitual 
en el tractament de focus industrials i màquines), millores en característiques 
pròpies del sistema emissor (com pot ser l’asfalt sonoreductor en xarxes viàries), 
etc.  

- Sobre el camí de propagació, les tècniques solen orientar-se a dificultar la 
propagació de les ones sonores, mitjançant obstacles que obliguin a les ones 
sonores a superar elements d’apantallament, difraccions, etc. L’exemple clàssic és 
la pantalla acústica que evita en part la propagació del so emès pel trànsit viari. 
L’àrea beneficiada en aquest cas és limitada a les zones per a les quals s’ha 
dissenyat la millora. Receptors situats fora d’aquesta àrea de millora no percebran 
cap canvi, o poden fins i tot veure’s perjudicats.   

- Sobre el propi receptor. En casos en què l’actuació sobre la font o el camí de 
propagació és inviable (cost, dimensions, etc), s’estudia la possibilitat d’actuar 
sobre l’ítem receptor per tal de protegir-lo, en la mida del possible, de les 
immissions exteriors. En el cas d’edificis i habitatges, per exemple, aquesta línia 
inclou la millora dels elements de façana (façana, finestres, etc), tractaments de 
coberta i altres línies d’actuació, destinades a millorar la qualitat acústica a 
l’interior dels edificis. 

Altres solucions no estrictament acústiques passarien per optar per una reordenació 
racional del territori impedint usos conflictius adjacents, reorganització de la mobilitat, control 
de la velocitat de vehicles mitjançant controls semafòrics, gestió adequada de les activitats, etc. 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 10: Sant Andreu de la Barca. 

IT1310‐07_10 Rev. V01

11 de desembre de 2014

Pàgina 17/ 64 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

Pel que fa a minvar l’afectació acústica de grans eixos viaris, les actuacions poden 
incloure qualsevol de les tres línies de treball, per bé que predominen les intervencions en forma 
de pantalles acústiques. 

L’estratègia que s’ha demostrat més efectiva per conflictes de trànsit viari interior als 
entramats urbans és la implementació de sistemes de regulació i gestió del trànsit que, sense 
minvar la mobilitat i les necessitats de transports i desplaçaments, permeti donar-hi resposta 
aconseguint una progressiva disminució dels nivells sonors als usos més sensibles. 

Els programes de regulació i gestió del trànsit urbà contemplen des de reduccions de 
velocitat i pacificacions o peatonalitzacions de vials que no necessiten donar cabuda a un 
aforament elevat de vehicles, a regulacions horàries en el cas de centres urbans per permetre 
l’aprovisionament de mercaderies durant una franja horària determinada, etc. Altres mesures 
consisteixen en regulacions de vialitat forçant la utilització de vials alternatius de forma activa 
(restriccions) com passiva (deixant a lliure elecció dels conductors, per tal de que per tendència 
natural s’acabi utilitzant rutes amb menor recorregut o més ràpides, però dissenyades per tal de 
proporcionar menor impacte a la població). 

En vies d’elevada densitat també s’està demostrant una certa efectivitat en quant a l’ús 
de paviments sonoreductors i fonoabsorbents, encara que cal considerar el sobrecost 
d’implantació, les necessitats de manteniment, etc. 

En aquells casos en els que les estratègies de minoració dels nivells de contaminació 
acústica no assoleixen els objectius marcats, o bé hi resulten inviables, cal pensar en la protecció 
dels usos sensibles per tal de garantir, si no es pot en l’exterior, un confort mínim al seu interior. 
Aquestes mesures correctores consisteixen en incrementar el grau d’aïllament en façana dels 
receptors (habitatges, centres educatius, centres sanitaris i hospitalaris, etc.) vers el soroll 
exterior. En el cas d’edificacions existents, això implica normalment la millora o reforç dels 
tancaments exteriors (finestres i carpinteries), i en el cas dels edificis en fase de projectes, 
vetllar per tal que els nivells d’aïllament previstos siguin els més adients a garantir una correcta 
protecció vers els nivells sonors exteriors. 

En definitiva, es contemplaran de forma diferenciada les mesures correctores que 
impliquin actuacions sobre el/els emissor/s (pantalles acústiques, talussos, paviments 
sonoreductors, etc), de les accions que impliquen intervencions sobre els usos receptors 
(actuacions sobre aïllaments en façana, recomanacions en distribució d’usos, etc), i les accions 
que requereixen una visió de conjunt de l’escenari i actuant sobre un ventall més ampli 
d’elements (mesures organitzatives, urbanístiques, etc.) 

Les diferents actuacions correctores seran objecte d’un estudi detallat, que inclourà, 
entre altres aspectes: 

- Una descripció, amb un grau de detall d’estudi informatiu, de les característiques 
tècniques o constructives, si s’escau, de les mesures proposades. 

- Una estimació, mitjançant assaig sobre el model o bé mitjançant previsions 
degudament justificades, dels efectes favorables que tindran sobre l’escenari 
acústic estudiat. Aquestes estimacions es descriuran tant en termes acústics 
(atenuacions, reduccions de dBA’s d’immissió) com en termes d’afectació 
(disminució del número d’usos afectats, població beneficiària de les millores, etc). 

- Una estimació del cost econòmic associat a cada mesura, juntament amb un ratio 
d’avaluació cost/benefici en termes de nivells sonors i població afectada. 

Cal recordar que els avaluadors d’edificis “clàssics” indiquen el nivell de soroll 
màxim identificat a qualsevol punt de la façana de l’edifici. En conseqüència, si un 
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apantallament protegeix efectivament les plantes inferiors d’un bloc de pisos, mentre que les 
plantes superiors queden fora de l’abast de l’apantallament, un avaluador d’edificis pràcticament 
no reflectirà cap mena de millora, per bé que aquesta millora efectivament hi sigui. 

Per evitar aquesta aparent “distorsió”, l’avaluació d’efectivitats de les eventuals 
mesures correctores s’ha dut a terme mitjançant l’avaluació d’edificis limitada a processar els 
nivells d’immissió a 4 metres d’alçada (equivalent a un primer pis). 

Per tal de disposar d’un esbós de criteri quantificable que permeti fer comparacions 
entre les diferents propostes de mesures correctores, es realitza una anàlisi estadística preliminar 
que, contemplant la totalitat dels edificis inclosos en l’àmbit d’estudi, en comptabilitza el grau 
de “benefici acústic” calculant el percentatge d’edificis que experimenten una millora lleu (entre 
0 i 2 dBA), mitjana (entre 2 i 5dBA) o clara (més de 5dBA de millora). 

A grans trets, els edificis inclosos a l’estudi són, aproximadament, els edificis inclosos 
en l’àrea d’aparent afectació extreta de les conclusions del PSAMB. Així, una mesura que 
ofereixi una efectivitat sobre el 15% dels edificis significa que s’han identificat millores en els 
nivells d’immissió en un 15% dels edificis inclosos en l’àrea d’estudi. Per tant, és un indicador 
molt orientatiu, en tant que una àrea d’estudi més àmplia o més estreta pot tenir una influència 
clara en la precisió d’aquest indicador estadístic.  

El capítol de mesures correctores es tancarà amb un resum de propostes analitzades, 
els avantatges i els inconvenients més destacats de cadascuna (cost, viabilitat, etc) amb les 
variables que poden ser essencials a l’hora de decidir quines accions es prioritzen respecte 
d’altres: 

- Solució més efectiva en termes estrictament acústics. 

- Solució més eficient en termes d’inversió vs edificacions beneficiades. 
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5.- DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA EN ESTUDI. 

Aquest document recull les tasques de recerca i anàlisi desenvolupades al voltant del 
cas nº10, que afecta al terme municipal de Sant Andreu de la Barca (Barcelona). 

5.1.- Descripció física de l’entorn. 

L’àrea estudiada pertany al terme municipal de Sant Andreu de la Barca. 

El municipi té una extensió de 5,53km2, i una població de  27.329 habitants (dades de 
IDESCAT, 2013). L’entramat urbà es distribueix al voltant del nucli antic de la població, 
identificant-se creixements urbanístics de diferent tipologia a pràcticament qualsevol dels 
perímetres del centre urbà. 

El terme municipal limita, pel N i l’E, amb Castellbisbal, pel NO, amb Martorell, per 
l’W amb Castellví de Rosanes, i pel S amb el terme de Corbera de Llobregat. 

Al N i al NE  del casc urbà han crescut polígons d’activitats industrials, destacant per 
la seva extensió el Polígon Industrial Nord-est.  

L’eix definit pel curs del riu Llobregat és el corredor pel qual transcorren les 
principals infraestructures de transport de la zona, especialment trànsit rodat. Per la part oest de 
la vila, però, circula (en part soterrada) una línia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC), amb dues estacions d’aturada al municipi, amb continuïtat cap a Martorell i Manresa o 
Igualada. 

 

 
Imatge 9: Ortofoto de la zona en estudi. 

FGC 

AP‐7 

A‐2

FGC 
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La zona urbana es distribueix al llarg del marge dret del Riu Llobregat,  i presenta dos 
àmbits  ben diferenciats: el pla i la muntanya. El pla és format en una part del llit d’inundació 
del riu, quasi totalment pla, i una segona zona que passa gradualment a un pla inclinat en 
direcció al riu. Des d’aquí, s’enfila fins a les vores nord-orientals de les muntanyes de l’Ordal.  

El nucli antic és al voltant de l’antiga carretera N-II i la via del ferrocarril. En els 
darrers anys, el municipi ha crescut més enllà de la via del ferrocarril, vers l'antiga colònia del 
Palau, que de zona d'estiueig de Barcelona s'ha anat transformant en zona residencial de la 
població del municipi. 

L’entramat urbà del nucli antic és força dens i atapeït, fet que permet que l’enrenou de 
les grans infraestructures s’esvaeixi amb certa facilitat a mesura que hom s’endinsa al nucli 
urbà.  

5.2.- Caracterització de fonts/focus de soroll. 

Els focus de soroll més destacats de l’àrea d’estudi es resumeixen a continuació. 

5.2.1.- Trànsit rodat. 

- Autovia A2, de titularitat estatal, amb un traçat paral·lel al Riu Llobregat, 
situat al marge dret, i adjacent al casc urbà de Sant Andreu de la Barca. 
Suporta una IMD de 111.114 vehicles, amb un 10,2% de vehicles pesants 
(dades MFOM, 2012). 

- Autopista AP-7, de titularitat estatal però en règim de concessió a l’empresa 
ACESA-ABERTIS. El seu traçat és paral·lel al riu Llobregat, pel seu marge 
esquerra. La IMD és de 68.904 vehicles, amb un 19% de pesants (dades 
MFOM, 2012). 

- Carretera N-II, de titularitat estatal. Es tracta de l’antic traçat de la carretera N-
II, ara convertida en Autovia A-2. A dia d’avui ha esdevingut, a efectes 
pràctics, en una via de comunicació local, que connecta el municipi amb 
Martorell pel nord i amb Pallejà pel Sud. També permet l’accés des de 
l’autovia als polígons industrials del municipi. El tram que travessa el nucli 
urbà ha esdevingut, des de l’entrada en servei de l’autovia A-2, en una 
avinguda urbana.   

5.2.2.- Trànsit Ferroviari. 

- Ferrocarril convencional: Línia Llobregat-Anoia, operada per FGC. Aquesta 
línia connecta els diferents nuclis del Baix Llobregat mitjançant un servei 
regular de transport de viatgers (no s’hi efectuen transports de mercaderies de 
forma regular). Discorre soterrada per la major part del municipi. Hi ha dues 
estacions: Sant Andreu de la Barca (al tram soterrat) i el Palau, al tram 
descobert que transcorre per la part nord del municipi. S’hi comptabilitzen 
prop de 209 circulacions al dia de mitjana, aturant-se, en la majoria dels casos, 
a les dues estacions. Per tant, la circulació s’efectua a velocitats relativament 
baixes.  

- Ferrocarril convencional: Línia de rodalies R4, operada per RENFE. Aquesta 
línia connecta els diferents nuclis del Baix Llobregat mitjançant un servei 
regular de transport de viatgers (no s’hi efectuen circulacions de mercaderies). 
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Aquest traçat ferroviari es situa a l’altra banda del riu, motiu pel qual la seva 
afectació esdevé pràcticament nul·la.  

5.3.- Realitat sonora de la zona en estudi. 

Des del punt de vista del soroll ambiental i densitat de circulació, Sant Andreu de la 
Barca es situa a les proximitats d’un dels corredors d’infraestructures viàries més importants de 
Catalunya. 

Així, el casc urbà limita directament per la seva part est amb la plataforma de l’A-2, 
amb unes densitats diàries amitjanades de més de 111.000 vehicles, i una velocitat mitjana 
propera als 100km/h, mentre que per la seva part oest és travessada per la línia Llobregat-Anoia 
dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que discorre soterrada a la part central 
del municipi.  

El casc urbà de Sant Andreu de la Barca queda protegit de l’afectació de l’autovia A-2 
per una pantalla situada entre la infraestructura i el municipi que és de les més destacades de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 
Imatge 10: Situació de la pantalla acústica davant l’autovia A-2 al municipi de Sant Andreu de la Barca. 

A l’altre marge del riu, i amb un traçat gairebé paral·lel a l’A-2, discorren l’AP-7, amb 
unes densitats diàries amitjanades de gairebé 69.000 vehicles, i una velocitat mitjana propera als 
100km/h, i la Línia de rodalies R4, operada per RENFE. Aquestes dues infraestructures, malgrat 
la seva rellevància, no afecten de forma notòria a la zona urbana de Sant Andreu de la Barca, 
atesa la distància que les separa del municipi i a l’efecte d’emmascarament que genera l’A-2. 

En quant a les activitats industrials properes al nucli urbà de Sant Andreu, destaquen 
la Zona industrial Nordest 18 (al sector NE del nucli urbà, adjacent a l’Autovia A-2), el Polígon 
Industrial Can Sunyer (al nord del terme municipal) i la Zona Industrial N-II (a l’entorn 
d’aquesta via).  
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D’altra banda, es tracta d’una vila de més de 27.000 habitants, que dóna lloc a una 
certa mobilitat interior, principalment per les vies que donen accés a l’autovia i a l’antiga N-II 
(av. Barcelona) així com les que connecten el casc urbà amb algunes urbanitzacions properes.  

5.4.- El PSAMB i el Sistema d’Integració cartogràfica de l’AMB.  

En el transcurs dels treballs d’integració de les cartografies acústiques existents amb 
afectació sobre el terme municipal de Sant Andreu de la Barca, en el marc dels treballs de 
confecció del PSAMB, es van incorporar els plecs de cartografia acústica següents: 

- Mapa Estratègic de Soroll de l’Autopista AP-7 (MFOM-ACESA). 

- Mapa Estratègic de Soroll de l’Autovia A-2 (MFOM). 

- Mapa Estratègic de Soroll de la xarxa ferroviària de rodalies (MFOM-ADIF). 

- Mapa Estratègic de Soroll de la xarxa ferroviària de rodalies 
(DPTOP_GENCAT). 

El municipi de Sant Andreu de la Barca no disposava, però, de cartografia acústica 
(mapes de sorolls) ni de Mapa de Capacitat Acústica aprovat en data del treball. 

La integració de les diferents versions de cartografia ha posat de relleu una àrea 
d’afectació paral·lela al traçat de l’A-2 i una altra paral·lela al tram no soterrat del traçat de la 
línia de ferrocarril, fet que en sí no és estrany. No obstant, l’abast de les àrees d’afectació mostra 
una extensió que dóna lloc a dubtes sobre la seva precisió, en tant que les afectacions s’endinsen 
de forma important al casc urbà de Sant Andreu de la Barca 

La següent imatge s’extreu del sistema integrat de cartografia acústica de l’AMB, en 
el qual, sobre una base cartogràfica, es mostren tant les àrees d’afectació de les diferents 
infraestructures (àrees i isòfones), com indicadors gràfics de superacions dels nivells sonors 
declarats, respecte als nivells sonors atribuïts en funció de l’ús predominant del territori: 

 
Imatge 11: Imatge del sistema integrat de cartografia acústica, PSAMB 2013. 
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De forma general, a la imatge es presenten els indicadors de superació en forma 
d’esferes: 

- Esferes taronges indiquen receptors afectats amb superacions d’entre 5 i 10 
dBA per sobre dels valors llindars indicats al Mapa de Capacitat Acústica o ús 
predominants del sol. 

- Esferes vermelles indiquen receptors afectats amb superació per sobre de 10 
dBA. 

Com es desprèn de l’observació de la imatge, hi ha una concentració relativament 
important d’indicadors de superació severa (més de 10dBA) a les zones afectades per 
l’empremta sonora de l’A-2, especialment a la primera línia d’edificació residencial. Tanmateix, 
hi ha una concentració força important d’indicadors de superació moderada (d’entre 5 i 10 dBA)  
disseminats a l’interior del casc urbà, corresponent a la segona línia d’edificació 
fonamentalment.  

Una de les finalitats d’aquest estudi específic és la realització de l’anàlisi acústic de la 
totalitat de les infraestructures, que permeti determinar si aquests indicadors de superació 
realment es corresponen amb la situació real, i en cas de que així sigui, quines infraestructures 
hi contribueixen de forma més destacada, i quines actuacions correctores podrien donar lloc a 
millores significatives.  
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6.- ANÀLISI/ESTUDI EN DETALL DE L’ÀREA EN ESTUDI.  

6.1.- Treball de camp. 

Per a disposar de dades actualitzades i un bon coneixement de l’àrea d’estudi, s’ha dut 
a terme un seguit de visites a la zona, per tal de copsar In Situ els aspectes més destacats i 
rellevants de l’àmbit del treball: detalls no reflectits a la cartografia, percepció sonora, etc.  

Complementàriament, s’han realitzat sonometries de curta i de llarga durada en 
ubicacions especialment representatives, que serviran per a ampliar informació i contrastar els 
nivells sonors enregistrats In Situ amb els resultats extrets de les modelitzacions. 

Les mesures de llarga durada consisteixen en l’enregistrament dels nivells sonors per 
un període de 24 hores, tasca que permet, a més de conèixer els nivells sonors en sí i 
l’amitjanament de múltiples mostres, constatar l’evolució dels nivells sonors al llarg de les 24 
hores; aquest aspecte ajuda a interpretar el funcionament de l’entorn, els hàbits locals i els 
nivells sonors característics per a cadascuna de les franges horàries. 

Les mesures de curta durada enregistren el nivell de soroll en un punt determinat 
durant un temps d’integració predefinit a criteri tècnic (10 minuts en el cas d’aquest projecte), 
caracteritzant un determinat emissor/s en un moment puntual.  

En el cas concret de Sant Andreu de la Barca, s’han dut a terme 2 mesures de llarga 
durada instal·lant sonòmetres automàtics a dues ubicacions; la finalitat és la de caracteritzar In 
Situ l’afectació de l’A-2 al tram on hi ha instal·lada la pantalla acústica i al tram sense 
apantallar: 

 Punt LLD1: av. Argentina 43-45, 3r A. Trànsit A-2 sense apantallar. 

 Punt LLD2: c/ Dr. Vila 7, 3r 1a. Trànsit A-2 amb pantalla acústica. 

S’ha fet un registre de curta durada per tal de caracteritzar l’impacte acústic de la N-II,  
que des de la construcció de l’A-2 s’ha convertit en una via de trànsit local. 

 Punt CD1: Carretera de Barcelona, 24. Trànsit intern  

A la següent imatge es mostra la ubicació dels punts de mesura de llarga durada. 
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Imatge 12: Imatge dels punts de mesura de llarga durada 

A continuació es mostra la ubicació geogràfica del punt de curta durada: 

 

 
Imatge 13: Imatge del punt de mesura de curta durada 
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6.1.1.- Resultats obtinguts. 

A continuació es presenta en mode resum, els resultats de les mesures de curta i llarga 
durada tabulats.  

 

Punt  Data  Lden  Leqdia  Leqvespre  Leqnit  Observacions 

LLD1  22/10/2014  72,0 dBA  69,8 dBA  67,9 dBA  64,8 dBA  Soroll d’A‐2 sense apantallar 

LLD2  22/10/2014  66,0 dBA  62,3 dBA  61,3 dBA  58,5 dBA  Soroll d’AP‐2 apantallat 

Taula  1. Resultats de les mesures de llarga durada 

Als annexos del present informe s’adjunten les fitxes de llarga durada amb les dades 
completes. 

A continuació es presenten els resultats de la mesura de curta durada (10 minuts). 

 

Punt 
Data&hora 
mesura 

LAeq  L10  L90 
Nº de 
Cotxes 

Nº de 
Motos 

Nº de 
Pesants 

Observacions 

CD1 
22/10/2014 

16:12 
64,2 dBA  67,6 dBA  55,4 dBa  69  5  4 

Soroll de Carretera de 
Barcelona (antiga N‐II). 

Taula  2. Resultats de la mesura de curta durada 

Als annexos del present informe s’adjunten les fitxes de curta durada amb les dades 
completes. 

6.2.- Modelització acústica. 

6.2.1.- Dades d’entrada. 

Les dades introduïdes al model es resumeixen a continuació: 

- Topografia i orografia: model digital del terreny (DTM) tridimensional (x, y i z) 
en malla de 2x2 metres. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, I.C.C.. 

- Volumetria, edificació i urbanització: aixecament tridimensional (x, y i z). Font: 
Barcelona Regional. 

- Vialitat i carrerer: traçat bidimensional (x i y) corregit i adaptat al DTM existent. 
Fonts: Barcelona Regional i Institut Cartogràfic de Catalunya. 

- Xarxa ferroviària: traçat tridimensional (x, y i z). Font: Institut Cartogràfic de 
Catalunya. 

- Aforaments i estadístiques: 

o Xarxa viària d’alta capacitat: A-2, AP-7. Anuari de dades d’aforament 
2012. Font: Ministerio de Fomento. 

o Xarxa ferroviària: dades d’aforament i programació de circulacions 2014. 
Font: FGC. 

A la taula següent s’especifiquen les dades d’aforament més representatives de les 
diferents infraestructures contemplades al model. Val a dir, però, que la caracterització de 
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cadascuna de les fonts de soroll respon a un volum de dades molt més extens i detallat; a la taula 
següent es mostren les més representatives. 

 

Eix/Vial/Línia  Tipus  Categoria  IMD/Afor.  % pesats  Vnom 

A‐2  Autovia  Trànsit rodat  111.114  10,2%  120(100) km/h 

AP‐7  Autopista  Trànsit rodat  68.904  19%  120(100) km/h 

FGC S4,S8, R5,R50, 
R6, R60  

FFCC Rodalies  Ferroviari local  209  ‐‐  50<0>50 km/h 

Taula  3. Dades d’aforament. 

6.2.2.- Validació del model. 

En general, convé tenir present que els valors d’aforament introduïts al model, i, per 
tant, els resultats acústics que se’n deriven, són valors que tenen una representativitat anual, 
mentre que les mesures realitzades poden ser de llarga durada (24h) o bé de curta durada (10 
minuts) en un dia o moment concret. Aquest fet fa que pugui existir una desviació entre els 
valors obtinguts al model i els mesurats. No obstant, les desviacions que es puguin detectar, han 
de ser analitzades i contrastades, per tal de poder diferenciar entre resultats incorrectes de la 
modelització, o bé dispersions degudes a diferències entre les hipòtesis anuals calculades, i les 
circumstàncies reals durant les sonometries.  

D’altra banda, és important assenyalar que, generalment, els valors obtinguts al model 
tendeixen a ser lleugerament més elevats que els mesurats o reals, perquè les tècniques de 
modelització obliguen a contemplar les velocitats nominals de cada tram de vial (sent les 
velocitats sensiblement inferiors en el cas de vies de gran capacitat amb episodis recurrents de 
saturació), i d’altra banda les condicions meteorològiques considerades com a base de càlcul 
contemplen sempre una confluència, amb major o menor mesura, de condicions favorables a la 
propagació sonora. En cap cas, però, els mètodes de càlcul inclouen, de forma generalitzada, 
condicions meteorològiques que minvin la propagació del so en ambient exterior. 

A la taula següent s’adjunten les comparatives dels valors obtinguts en el model vers 
les mesures In Situ, tant de llarga com de curta durada. Els valors que s’han pres com a base per 
a la calibració del model es mostren ombrejats. 

Punt  Mètode  Ldia (dBA)  Lvespre (dBA)  Lnit (dBA)  Lden (dBA)  Observacions 

LLD1 

Model  68,2 dBA  67,0 dBA  62,6 dBA  70,5 dBA 
Soroll d’A‐2 sense 

apantallar 
Mesures  69,8 dBA  67,9 dBA  64,8 dBA  72,0 dBA 

LLD2 

Model  59,6 dBA  59 dBA  55,2 dBA  62,6 dBA 

Soroll d’A‐2 apantallat 

Mesures  62,3 dBA  61,3 dBA  58,5 dBA  66,0 dBA 

CD1 

Model  40,5 dBA  38,9 dBA  34,2 dBA  42,4 dBA  Soroll d’A‐2 a la Carretera 
de Barcelona (antiga N‐II) a 

façana Mesures  64,2 dBA  ‐  ‐  ‐ 

Taula  4. Valors del model en els punts de mesura del treball de camp. 
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Les diferències constatades en les mesures de llarga durada i la mesura de curta durada 
es poden argumentar per diferents motius: 

- En el cas de la mesura de llarga durada nº2 (LLD2) cal tenir en compte que el 
valor calculat al model correspon als nivells sonors a 12 metres sobre la cota de 
terreny, mentre que la mesura es va situar a un tercer pis, per tant, sense saber la 
distància exacta amb el nivell del terra, els resultats són aproximats. La diferència 
en els diferents períodes és de 3 dB aproximadament i per tant, els resultats es 
consideren vàlids. Els apantallaments acústics presenten major eficàcia a cotes 
baixes més que a les elevades, fenomen que queda reflectit clarament en aquests 
registres.  

- La mesura de curta durada nº1 (CD1) tot i ser representativa del soroll de trànsit 
de la zona, no és vàlida per a la calibració del model pel fet que no només 
enregistra el soroll provinent de l’A-2 sinó també el trànsit propi de la Carretera 
de Barcelona (vial intern del municipi, no inclòs a la modelització), mentre que el 
model únicament inclou el soroll procedent de l’A-2. La dispersió és, per tant, 
lògica i esperable i demostra que el trànsit intern en aquest punt emmascararà el 
soroll provinent de l’autovia. 

A l’altre punt d’avaluació in situ (mesura de Llarga durada nº1) el valor calculat és 
pràcticament igual al mesurat. 

En conclusió, es considera que els resultats del model son vàlids per a servir com a 
base per a l’anàlisi d’eventuals mesures correctores i preventives. 

6.2.3.- Resultats obtinguts. 

En aquest capítol es duu a terme la presentació dels resultats obtinguts en l’actual fase 
del projecte, així com una comparativa de la zona en estudi en relació a les dades obtingudes del 
PSAMB, treball dut a terme el passat any 2013. 

Dita comparativa es centra en valorar els resultats dels models per isòfones i per les 
zones d’afectació detectades, tot corroborant o desestimant l’impacte acústic i identificant les 
fonts de soroll origen de l’afectació.  

6.2.3.1.- Mapes d’isòfones 

Els resultats de la modelització de l’àrea en estudi mostren l’afectació de les 
infraestructures viàries més importants al municipi de Sant Andreu de la Barca. En concret, 
l’autovia A-2 és el principal focus de soroll quant a afectació al municipi. L’autopista AP-7, que 
discorre paral·lela a l’A-2 però pel marge esquerre del riu, no genera afectació sobre Sant 
Andreu. La línia de ferrocarril de FGC que travessa el municipi té una afectació mínima en 
termes de nivells equivalents de soroll (LAeq), tot i així, s’hauria de destacar que els nivells de 
soroll en termes de nivells màxims (LAf_màx) sí s’incrementen considerablement amb la 
circulació de trens, en les zones on les vies queda descobertes. 

A continuació es mostren les imatges dels mapes d’isòfones de la zona en estudi amb 
les dades actualitzades. 
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Imatge 14: Modelització acústica de la zona d’estudi a Sant Andreu de la Barca en període diürn. 

 
Imatge 15: Modelització acústica de la zona d’estudi a Sant Andreu de la Barca en període nocturn. 

Com es pot observar al mapa d’isòfones en el període diürn, hi ha una franja 
d’habitatges, els més propers al tram sud de l’A-2, afectats per uns nivells de soroll entre 65 i 70 
dBA i alguns inclús per nivells de 70 dBA a 75 dBA. Aquesta àrea coincideix amb el tram de 
l’autovia que no està apantallat. En canvi, els habitatges situats al tram on hi ha instal·lada una 
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pantalla acústica, tenen majoritàriament nivells d’entre 55 i 60 dBA. Tan sols tenen nivells una 
mica més alts (entre 60 i 65 dBA)  els que es troben més propers a l’extrem sud de la pantalla. 
Al mapa d’isòfones també es veu clarament que Sant Andreu queda fora de l’àrea d’afectació 
acústica de l’AP-7. Tampoc hi ha afectació de la línia de ferrocarril. 

El mapa d’isòfones en període nocturn es comporta d’una manera similar al del 
període diürn, amb una diferència amitjanada de 5 dBA en els nivells de soroll. És a dir, els 
habitatges no apantallats tenen majoritàriament nivells de 60 a 65 dBA, arribant a nivells d’entre 
65 i 70 dBA als edificis més propers a l’A-2. Els habitatges protegits per la pantalla, tenen 
nivells d’entre 50 i 55 dBA, estant els més propers a l’extrem de la mateixa entre 55 i 60 dBA.  

6.2.3.2.- Comparativa de nivells entre el PSAMB i els valors actualitzats. 

A continuació es durà a terme una comparativa entre els resultats obtinguts de primer 
treball d’integració de cartografies acústiques, respecte a les dades actualitzades, en base a les 
prediccions dels mapes d’isòfones obtinguts per període dia i nit, entenent que es tracta de les 
franges horàries més importants. 

A nivell metodològic, les diferències en els resultats obtinguts entre els mapes sonors 
recopilats de les diferents administracions titulars i integrats pel PSAMB, i l’actual han de tenir 
en consideració que les cartografies realitzades per les administracions titulars es varen dur a 
terme amb una perspectiva de treball orientat a caracteritzar grans longituds d’infraestructures i 
àrees molt extenses, i per tant amb un grau de detall necessàriament inferior. En els treballs 
actuals, en canvi, el fet de concentrar l’estudi en àrees molt més acotades permet l’ús d’una 
escala de treball molt més detallada. 

Les imatges següents permeten una còmode comparativa visual entre els mapes 
d’isòfones actuals amb els del PSAMB del 2013, obtinguts, cal recordar, de l’agrupament i 
suma energètica dels mapes d’isòfones declarats per cadascun dels ens titulars 
d’infraestructures. . 

 
Imatge 16: Mapa d’isòfones del PSAMB de la zona d’estudi a Sant Andreu de la Barca en període diürn. 
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Imatge 17: Modelització acústica actualitzada de la zona d’estudi a Sant Andreu de la Barca en període diürn. 

 

 
Imatge 18: Mapa d’isòfones del PSAMB de la zona d’estudi a Sant Andreu de la Barca en període nocturn. 
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Imatge 19: Modelització acústica actualitzada de la zona d’estudi a Sant Andreu de la Barca en període nocturn. 

De forma visual, s’observen els fenòmens següents: 

- Com a conclusió més destacada, s’observa que les àrees d’afectació associades a 
la A-2, un cop recalculades amb les dades actuals, son més estretes i properes a 
l’eix viari en el cas dels nivells sonors més elevats, que les àrees d’afectació 
declarades a títol individual pels titulars de les infraestructures, tal i com quedà 
recollit al PSAMB, sent aquest efecte especialment notori al tram apantallat de la 
A-2. 

- Per contra, els nivells sonors a les immediates proximitats de l’eix del vial són 
superiors als declarats en principi, per bé que aquest aspecte pot ser degut a què a 
les cartografies inicials no es calculaven els nivells sonors a la vertical de la pròpia 
infraestructura. 

- Els edificis situats a primera fila de la infraestructura actuen d'apantallament, tal i 
com s’observa a les malles obtingudes amb els valors recalculats, reduint 
l'afectació sobre els edificis situats a partir de la segona línia edificada.  
Amb gairebé tota seguretat, això es deu a què en les modelitzacions realitzades per 
al càlcul d’afectacions de les infraestructures, recopilades al PSAMB, no es va 
incloure l’efecte d’apantallament imputable als edificis, ni les particularitats de la 
orografia ni aspectes clau per determinar el comportament i la propagació del so 
en aquest escenari. Com a resultat, en algunes zones les àrees d’afectació 
resultaven molt més àmplies en quant a superfície del que realment son i no tenien 
en compte els apantallaments produïts per elements verticals o l'orografia del 
terreny. En d’altres trams, el càlcul més precís i actualitzat ha permès, en canvi, 
constatar que l’abast de l’afectació s’estén més enllà del previst inicialment.   
En certa manera, però, aquest fet és lògic des del moment en què els treballs de 
cartografia acústica dels grans eixos viaris es realitzaren amb una escala de treball 
més adaptada a grans àrees de càlcul (1:25.000), mentre que un anàlisi en detall 
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com el recollit en aquest estudi permet ajustar molt més les variables de contorn 
amb una precisió molt més elevada. 

- L’impacte acústic de l’eix ferroviari dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya, en el tram en que circula al descobert, és moderat o baix, fins i tot en 
termes de nivells sonors màxims, ja que no hi ha trams en què els trens circulen a 
velocitat elevada. 

6.3.- Avaluació acústica de la zona. 

El municipi de Sant Andreu de la Barca disposa de Mapa de Capacitat Acústica 
aprovat però no adaptat al Decret 176/2009, motiu pel qual de cara a l’avaluació sonora de la 
zona es consideraran els usos predominants del sòl. Havent estudiat aquest cas en concret, l’àrea 
d’afectació de l’A-2 en usos sensibles, està catalogada com a ús residencial majoritàriament.  

La comparació entre els resultats del PSAMB i l’actualització mostra diferències 
significatives:  

 

 
Imatge 20: Indicadors de zones de conflicte del PSAMB a l’àrea de Sant Andreu de la Barca. 
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Imatge 21: Resultat de l’avaluació d’edificis de l’àrea de Sant Andreu de la Barca. Període nit. 

Les principals observacions que se’n deriven son les següents: 

- Es mantenen diverses concentracions d’indicadors de superació severa (superior 
als 10dBA) a primera línia edificada al davant de la A-2, . Val a dir que a la versió 
actualitzada dels avaluadors, les esferes representen illes edificades i, per tant, 
agrupacions de finques. En conseqüència, les indicacions de superació que 
apareixen a Sant Andreu de la Barca responen a concentracions d’habitatges, de 
manera que no es pot parlar directament d’una disminució de casos de conflicte 
sever respecte a la diagnosi emesa des del PSAMB. 

- Per contra, el fet de considerar l’efecte d’apantallament que proporcionen tant la 
pròpia pantalla acústica existent, com els primers edificis (i més afectats) en 
benefici dels situats en una segona línia d’edificació, ha permès determinar una 
disminució significativa del numero de casos de superació moderada (d’entre 5 i 
10dBA). 

- L’àrea d’afectació del soroll de les grans infraestructures pateix una reducció molt 
significativa, amb tota probabilitat degut a què en les primeres versions de mapes 
estratègics de soroll, realitzats amb un grau de detall molt inferior, no es tingué en 
compte l’efecte d’apantallament de les primeres línies d’edificis. 

En conclusió, l’actualització del model acústic, i el fet de detallar més les fonts de 
soroll que hi intervenen, posen de manifest una disminució important de l’àrea d’afectació 
associada a l’A-2, minvant conseqüentment el nombre d’habitatges afectats.  
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7.- PROPOSTES DE MILLORA. 

En base als resultats abocats pel model, treball de camp i observacions dels tècnics 
durant el desenvolupament de la primera part d’aquest treball, la proposta de mesures per tal de 
minimitzar l’impacte acústic de l’A-2 caldria centrar-la en 2 vessants: 

- Reduir l’impacte acústic de l’A-2 sobre el municipi.   
El nivell d’emissió de les grans infraestructures depèn de les seves característiques 
intrínseques (tipus d’asfalt, traçat, número de carrils, velocitat, etc.) i la densitat de 
trànsit (número total de vehicles, % de vehicles pesants, etc.),  per bé que aquests 
aspectes són difícilment modificables. En aquest cas, però, existeix la possiblitat 
de prolongar la pantalla acústica existent fins al límit de la zona urbanitzada . 

- Incrementar els aïllaments en façana dels edificis situats en primera línia 
respecte a l’A-2, però en els trams no apantallats, mitjançant un programa d’ajuts 
a la col·locació de dobles finestres com a recurs més habitual en aquest tipus de 
situacions. 

7.1.- Alternatives assajades sobre el model. 

Les alternatives que previsiblement puguin tenir alguna incidència sobre les àrees 
d’afectació calculades mitjançant els models numèrics, s’han introduït com a paràmetres i 
condicions de contorn, per tal d’obtenir una primera aproximació de la utilitat i viabilitat 
d’aquestes actuacions correctores. 

Les actuacions analitzades mitjançant modelització han estat dues: 

- Col·locació d’un apantallament acústic de 219m de longitud, paral·lel a l’A-2,  
per evitar les immissions d’aquest eix d’alta capacitat sobre la zona urbanitzada 
de Sant Andreu de la Barca que actualment no resta apantallada. La pantalla 
implementada s’ha dissenyat amb les mateixes característiques de la pantalla 
existent (7 m d’alçada total, amb voladís), i es perllonga fins al final de l’av. 
Argentina. 

- Col·locació d’un apantallament acústic de 320m de longitud, paral·lel a l’A-2,  
per evitar les immissions d’aquest eix d’alta capacitat sobre la zona urbanitzada 
de Sant Andreu de la Barca que actualment no resta apantallada. La pantalla 
implementada s’ha dissenyat amb les mateixes característiques de la pantalla 
existent (7 m d’alçada total, amb voladís), però per evitar les difraccions laterals a 
l’extrem sud de la pantalla, es perllonga fins uns 100m més enllà del final de l’av. 
Argentina. 

Per disposar d’un criteri objectiu d’àrea “beneficiada” d’aquestes eventuals millores, 
s’han calculat les immissions a un total de 123 edificis (concretament, agrupacions de finques a 
nivell d’illa/parcel·la), que responen a la pràctica totalitat d’edificacions afectades en major o 
menor grau pel soroll de les infraestructures contemplades en aquest estudi. 

La següent imatge ubica, de forma aproximada, la ubicació proposada er a 
l’apantallament acústic: 
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Imatge 22: Ubicació aproximada de les alternatives. 

 

La següent imatge correspon a l’apantallament actualment existent a Sant Andreu de 
la Barca, i que es proposa allargar seguint la mateixa tipologia i eficiència: 

 

 
Imatge 23: Imatge de l’apantallament existent a Sant Andreu, i que es proposa allargar. 

 

Final pantalla 
existent 

Alternativa 1:
existent+219m 

Alternativa 2:
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7.2.- Resultats obtinguts. 

7.2.1.- Atenuació de l’A-2 mitjançant pantalla amb voladís inclinat, de 219m de longitud. 

Per a estudiar l’eventual utilitat de col·locar un apantallament acústic paral·lel a l’A-2 
al tram actualment no apantallat, s’ha simulat la prolongació de la pantalla acústica existent fins 
al final de la zona urbanitzada més propera a aquesta infraestructura. En aquest cas, la pantalla 
s’inicia a l’extrem sud de la pantalla existent, amb una alçada efectiva de 7 metres (5,5m de 
tram vertical, més un voladís inclinat de 1,5m d’alçada per 2,5m d’amplada), i es perllonga fins 
al final de l’av. Argentina. Les següents imatges mostren els resultats assolits amb aquesta 
actuació: 

 

 
Imatge 24: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla de 219m, amb voladís, en període diürn. 
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Imatge 25: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla lineal 219m, amb voladís, en període nocturn. 

Com es pot observar, hi ha una reducció significativa dels nivells sonors que 
incideixen sobre la primera línia d’edificis. No obstant, l’edifici situat a l’extrem sud de la zona 
urbanitzada, que és, a més, el més proper a l’A-2, durant la nit té nivells acústics superiors als 
que li corresponen per la seva zona acústica.  

La següent taula mostra els nivells sonors calculats als elements receptors puntuals 
distribuïts al llarg de l’àrea d’afectació, destacant en verd aquells que presenten una millora 
d’entre 2 i 5dBA, i en blau aquells que presenten una millora superior als 5dBA: 

 

Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

89  9,4  8,9  8,4  8,8 

94  8,4  8  7,7  7,9 

93  6,4  6,1  5,9  6 

83  7,1  6,9  6,9  6,9 

84  7,8  8,2  8,5  8,2 

74  2,8  2,9  3  3 

92  2,3  2,3  2,2  2,3 

80  1,8  1,3  1,2  1,3 

95  6,4  6  5,7  5,9 

97  5,5  5,7  5,8  5,7 

71  0,2  0,2  0,1  0,1 

68  1,8  2,7  3,4  2,9 

79  0,6  0,5  0,5  0,4 

39  2  2,2  2,7  2,4 
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Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

50  0,2  0,1  0,1  0,1 

Taula  5. Millores esperables a 4m d’alçada als habitatges més beneficiats per l’apantallament de 219m amb voladís. 

En resum, es pot concloure que el perllongament de la pantalla existent en 219 m 
aconsegueix millores en l’àrea d’afectació de l’eix viari, però no aconsegueix reduir 
suficientment els nivells acústics en els edificis més exposats, ja que cauen al límit de la zona 
d’eficiència òptima de l’apantallament. D’altra banda, és molt important incidir en què aquestes 
millores son representatives dels nivells d’immissió a quatre metres d’alçada, i que, per tant, els 
habitatges que es veurien afavorits per aquesta millora es troben a la planta baixa i al primer pis 
(aproximadament) dels diferents blocs d’habitatges. A mesura que els habitatges receptors es 
troben situats a una alçada major respecte a l’apantallament, el seu efecte decreix ràpidament, 
fins al punt que els habitatges més elevats, especialment aquells que disposen de “visió directa” 
de la A-2 malgrat tenir l’apantallament, pràcticament no percebrien cap millora en els nivells 
d’exposició al soroll. Val a dir, però, que aquest efecte advers es minimitza molt mitjançant l’ús 
de pantalles amb voladís, com és el cas. 

7.2.2.- Atenuació de l’A-2 mitjançant pantalla amb voladís inclinat, de 320m de longitud.. 

Com que la pantalla assajada a l’alternativa 01 s’ha demostrat que no aconsegueix la 
suficient reducció dels nivells acústics a l’àrea d’afectació de l’A-2 actualment sense apantallar, 
s’ha implementat una pantalla amb les mateixes característiques però amb una longitud 
superior, concretament de 320m, de tal manera que la difracció lateral quedi suficientment 
esmorteïda com per donar cobertura a la totalitat dels edificis residencials.   

Les següents imatges mostren l’àrea d’afectació estudiada, un cop implementat 
l’apantallament acústic millorat. 

 
Imatge 26: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla de 320m, amb voladís, en període diürn. 
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Imatge 27: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla 320m, amb voladís, en període nocturn. 

Tal i com era de preveure, els nivells acústics a l’edifici més proper a l’A-2 són 
inferiors als obtinguts amb l’alternativa 01, amb uns valors d’entre 50 i 55 dBA en el període 
diürn i d’entre 45 i 50 en el nocturn, enregistrats a 4m d’alçada sobre el terra.  

La taula següent resumeix els rendiments assolits mitjançant l’apantallament amb 
voladís optimitzat en llargària: 

Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

89  12,8  12,6  12,5  12,6 

94  11,6  11,6  11,5  11,5 

93  12,4  11,7  11,3  11,6 

83  10,3  10,6  10,9  10,6 

84  7,8  8,2  8,5  8,2 

74  6,7  7,3  7,7  7,4 

92  7,2  7  6,9  7 

80  5,4  6  6,7  6,2 

95  7  6,6  6,4  6,6 

97  5,5  5,7  5,8  5,7 

71  3,4  3,8  4  3,8 

68  1,8  2,7  3,5  2,9 

79  2,8  3,1  3,3  3,1 

39  2  2,3  2,8  2,5 

50  2,1  2,1  2,3  2,2 

Taula  6. Punts de referència. Millores esperables per a l’apantallament de 320m amb voladís. 
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7.3.- Valoració Acústica dels resultats. 

Pel que fa a les solucions basades en la perllongació de la pantalla acústica, la 
població potencialment beneficiada per aquestes actuacions es situa especialment a la línia 
d’edificis més propers a l’A-2, i en menor mesura els habitatges situats en una segona fila. En 
termes d’avaluació d’edificis, però, convé recordar que els apantallaments són més efectius a 
cotes baixes que a les plantes més elevades. Això vol dir que els pisos més elevats pràcticament 
no percebrien cap millora en alguns casos, a no ser que les dimensions de la pantalla (alçades i 
voladissos) fossin d’un ordre de magnitud difícilment assumible en termes econòmics i visuals. 

Per tal de comparar les dues alternatives proposades en aquest estudi, la següent taula 
mostra l’estadística de millora acústica vs. nº d’edificacions incloses a l’estudi: 

 

Resum Estadístic 

Perspectiva de Millora  Alt01  Alt02 

<0dBA  42%  41% 

0‐2 dBA  47%  44% 

2‐5 dBA  3%  5% 

>5 dBA  7%  10% 

Taula  7. Percentatge d’edificis receptors que percebrien millora. 

S’observa que la perllongació de l’apantallament suposa un lleuger increment del 
número d’edificacions beneficiades. Això té tot el sentit des del moment en què la segona 
alternativa s’ha plantejat com a una millora respecte a la primera, per tal de garantir una millor 
protecció als últims edificis del Barri de la Solana (final de l’Av Argentina i del c/Verge del 
Carme). No obstant, el fet què els edificis d’aquesta zona són blocs plurifamiliars (blocs de 
pisos) fa que la població que hi viu sigui força nombrosa. Per aquest motiu, els resultats de la 
comparació entre alternatives ofereix un resultat més accentuat si s’analitza en termes de 
població exposada. 

7.4.- Valoració en termes de Població Exposada. 

L’avaluació de les immisions imputables a les infraestructures incloses a l’estudi, i les 
diferents propostes de millora, en termes de població exposada s’exposa en aquest sub-capítol. 

En valors absoluts de població, la següent taula, partint del volum de població 
afectada pels nivells d’immissió en la situació actual, indica quants ciutadans quedarien inclosos 
en aquests rangs de valors si s’executessin les alternatives proposades com a línia de millora. 
Per a major claredat, la columna Variació indica el diferencial de volum de població de cada 
nivell sonor, sota cadascuna de les alternatives. 
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Estadístiques de Població Exposada. Valors Absoluts. 

dBA 
Estat Actual Alternativa 1 Alternativa 2 
nº habitants nº habitants variació nº habitants variació 

30-45 10.068 10.311 243 10.773 705 
45-50 1.002 1.073 71 800 -202 
50-55 2.673 2.841 168 2.912 239 
55-60 791 458 -333 252 -539 
60-65 165 54 -111 0 -165 
65-70 107 0 -107 0 -107 
>70 0 0 0 0 0 

Total: 14.806 

Taula  8. Població exposada. Valors absoluts i variacions segons alternatives. 

Les mateixes dades, expressades en termes relatius (%) respecte a la població total del 
terme municipal afectada per les immissions procedents d’aquestes infraestructures, es mostren 
a la següent taula: 

 

Estadístiques de Població Exposada. Valors Estadístics. 

dBA 
Estat Actual Alternativa 1 Alternativa 2 
nº habitants nº habitants variació nº habitants variació 

30-45 68,0% 69,6% 1,6% 72,8% 4,8% 
45-50 6,8% 7,2% 0,5% 5,4% -1,4% 
50-55 18,1% 19,2% 1,1% 19,7% 1,6% 
55-60 5,3% 3,1% -2,2% 1,7% -3,6% 
60-65 1,1% 0,4% -0,7% 0,0% -1,1% 
65-70 0,7% 0,0% -0,7% 0,0% -0,7% 
>70 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total: 100,0% 

Taula  9. Població exposada. Valors relatius i variacions segons alternatives. 

Atès que els escenaris assajats únicament contemplen reduccions de nivells sonors, no 
poden donar-se casos en què es detectin “empitjoraments”. En conseqüència, en aquelles 
caselles on s’observi un valor positiu (que implica un augment de població en aquella 
categoria), s’ha d’entendre que aquest augment es deu a ciutadans que “provenen” d’escenaris 
d’exposició prèviament més desfavorables. 

La següent gràfica permet comparar la població exposada als nivells d’immissió 
originats per les infraestructures incloses a l’estudi, agrupades seguint la mateixa  filosofia que 
les taules anteriors. Aquesta visualització permet observar el desplaçament de ciutadans de 
categories més altes d’immissió cap a categories pròpies de nivells de confort acústic més 
interessants. Val a dir que a la representació gràfica s’exclou la població amb nivells d’immissió 
menors a 45dBA en horari nocturn, ja que es considera que aquesta població, a la vista 
d’aquests nivells d’immissió tan baixos, ja queden fora de l’àmbit d’afectació de les 
infraestructures contemplades a l’estudi. 
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Imatge 28: Gràfic comparatiu d’alternatives. Població exposada segons nivells d’immissió. 

En quant al número d’habitants que, pels efectes de les infraestructures contemplades 
a l’estudi, es troben exposats a un nivell d’immissió nocturn, Ln, superior als 55dBA i que, per 
tant, caldria considerar que es troben en una situació d’incompliment dels objectius de qualitat 
per a usos residencials, l’estat actual i les diferents alternatives ofereixen les següents 
avaluacions: 

 

Resum de Dades de Població Exposada. Objectius de Qualitat. 

dBA 
Estat Actual Alternativa 1 Alternativa 2 
nº habitants nº habitants nº habitants 

Ln<55dBA 13.743 14.225 14.485 
Ln>55dBA 1.063 512 252 

Taula  10. Població exposada. Avaluació d’Objectius de Qualitat. 

En quant a l’anàlisi comparatiu de les diferents mesures correctores analitzades, la 
següent taula mostra el número d’habitants que percebrien algun grau de millora com a 
conseqüència de la posada en pràctica de les mesures correctores proposades: 

 

Població que Percebria Millora. 

Alternativa 1 Alternativa 2 
Núm. Beneficiaris Núm. Beneficiaris 

482 944 

Taula  11. Població exposada. Beneficiaris de les diferents línies d’actuació. 

S’observa com el fet d’allargar l’apantallament incrementa de forma notable el gruix 
de població beneficiada. Així, per bé que qualsevol de les dues alternatives aconsegueix que no 
hi hagi població exposada per sobre dels 65dBA en horari nocturn, les indicadors de població 
exposada mostren un increment molt destacat de ciutadans que perceben algun tipus de millora, 
i d’altra banda, es redueix a la meitat el número de ciutadans exposats a nivells sonors superiors 
als 55dBA nocturns. 
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7.5.- Valoració Econòmica dels resultats. 

En termes econòmics, les inversions estimatives associades a cascuna de les propostes 
de millora incloses en aquest estudi es detallen de forma aproximada. (Font: Base de Dades 
BEDEC per a obres d’edificació i enginyeria civil. Versió Gener 2014). 

7.5.1.- Alternativa 01: Pantalla acústica de 219m amb voladís inclinat. 

Construcció d’una pantalla acústica lineal de 219 metres de longitud, amb una alçada 
de 5,5m , amb una coronació inclinada de 2,5m de longitud a 51º d’inclinació, total superfície 
estimativa 1.752’00m2. Cost de subministrament, muntatge, instal·lació, inclosos elements 
auxiliars, elements de subjecció, etc. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats de formigó. Preu unitari: 180€/m2. Preu total: 
315.360’00 €. 

7.5.2.- Alternativa 02: Pantalla acústica de 320m amb voladís inclinat 

Construcció d’una pantalla acústica lineal de 320 metres de longitud, amb una alçada 
de 5,5m , amb una coronació inclinada de 2,5m de longitud a 51º d’inclinació, total superfície 
estimativa 2.560’00m2. Cost de subministrament, muntatge, instal·lació, inclosos elements 
auxiliars, elements de subjecció, etc. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats de formigó. Preu unitari: 180€/m2. Preu total: 
460.800’00 €. 

 

Nota: els imports que apareixen a la base de dades BEDEC corresponen a pantalles 
acústiques basades en mòduls de formigó prefabricats, mentre que la pantalla de Sant Andreu de 
la Barca és una estructura fabricada in situ, d’unes dimensions i complexitat que s’allunya molt 
del concepte de “pantalla lineal de mòduls prefabricats”. El cost real de l’execució d’aquests 
apantallaments més particulars depèn de molts factors difícils de determinar en aquesta fase de 
l’estudi. En conclusió, els imports exposats en aquest document són de caire estimatiu i basats 
en tècniques constructives clàssiques, per bé que el valor final de la inversió pot desviar-se 
significativament de la valoració exposada en aquest treball. 

7.6.- Valoració Global dels resultats. 

Segons el resultat de l’estudi dut a terme al terme municipal de Sant Andreu de la 
Barca, la millora substancial dels nivells sonors als habitatges situats a les proximitats de 
l’autovia A-2 passa per l’allargament de la pantalla acústica existent, que es projectà en el seu 
dia per protegir el casc urbà de Sant Andreu del soroll procedent de l’autovia A-2. 

Amb el pas dels anys, el casc urbà s’ha expandit cap al sud, consolidant-se el Barri de 
la Solana, que actualment queda exposat al soroll de trànsit de l’autovia. Així doncs, l’anàlisi 
acústic del cas de Sant Andreu ha posat de relleu la existència de superacions destacades en 
aquest sector, motiu pel qual es proposa allargar l’apantallament existent. 

Val a dir que la pantalla acústica que ja existeix a Sant Andreu és força coneguda per 
les seves dimensions i el seu impacte visual des del costat de l’autovia. No obstant, la banda 
protegida s’ha integrat de forma molt hàbil a l’entorn, proporcionant, mitjançant actuacions de 
jardineria i arbrat, un acabat que dona a la pantalla un aspecte de parc molt més agradable que 
no pas un mur de formigó de 7 metres d’alçada. Tot plegat ha esdevingut un bon exemple de 
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com compaginar, quan l’espai físic ho permet, la protecció contra el soroll (eficàcia acústica) 
amb la integració paisatgística i funcional (creació d’un nou parc urbà). 

És per aquest motiu que es proposa continuar la mateixa línia que la existent, per tal 
d’extrapolar-ne el model i assolir-hi els mateixos resultats a zones actualment desprotegides. En 
concret, s’han estudiat dues possibilitats: l’apantallament allargat estrictament fins al final de la 
zona urbana, i l’apantallament allargat fins al punt en què fins i tot els últims blocs d’habitatges 
queden plenament dins de la zona de protecció de la pantalla. 

Ambdues alternatives assoleixen millores significatives, ja que ambdues línies 
d’actuació aconsegueixen que la totalitat de la població quedi exposada a nivells sonors 
nocturns inferiors als 65dBA. En el cas de l’alternativa 2, les millores s’accentuen i segons 
l’avaluació de ciutadans exposats, el sostre d’exposició es redueix a valors inferiors als 60dBA 
nocturns.  

La següent taula exposa el resum de les principals característiques de les diferents 
alternatives estudiades, tant en termes de població afectada, com en termes d’inversió 
econòmica. S’hi mostren les següents variables: 

- Número de ciutadans que, pels efectes de les infraestructures incloses a l’estudi, es 
troba sotmesa a un nivell d’immissió nocturn, Ln, superior als 55dBA. Aquesta 
dada es mostra tant per l’a situació actual , com sota el supòsit de cadascuna de les 
alternatives de millora estudiades. 

- Número de ciutadans que, mitjançant cadascuna de les línies d’actuació, 
percebrien una millora en els nivells d’immissió nocturns. 

- Número de ciutadans que, respecte l’estat actual, experimentarien una millora 
d’immissió tal que passarien a rebre un nivell d’immissió nocturna inferior als 
55dBA. 

- Inversió estimativa associada a cadascuna de les alternatives, considerant la 
implementació bàsica. 

- Ràtio d’inversió per ciutadà beneficiat, per a cadascuna de les alternatives incloses 
a l’estudi. 

 

Ratios Econòmics 

dBA 
Estat Actual Alternativa 1 Alternativa 2 
nº habitants nº habitants nº habitants 

Ln>55dBA 1.063 512 252 

Beneficiaris globals 482 944 

Variació a Ln<55dBA 551 811 

Inversió Estimativa 315.360 € 460.800 € 

Ratio €/Beneficiari 654 488 

Taula  12. Taula resum. Comparativa general entre alternatives. 

La taula resumeix clarament que qualsevol de les dues alternatives assoleix una 
reducció significativa de ciutadans exposats a nivells sonors superiors als 55dBA en horari 
nocturn. Així, dels més de 1.000 casos identificats en l’estat actual, allargar la pantalla existent 
en 219 metre més redueix la xifra a 512 ciutadans, mentre que si la pantalla s’allarga en un total 
de 320 metres, la xifra disminueix fins als 252 ciutadans. 
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En quant als ràtios econòmics, s’observa que la alternativa amb un millor ràtio 
d’inversió per beneficiari és l’alternativa 2, que amb un ràtio de 488€/beneficiari assoleix un 
volum de 944 ciutadans que percebrien algun tipus de millora, i d’aquests, uns 811 passarien a 
estar sotmesos a nivells sonors en franja nocturna inferiors als màxims permesos per la 
Normativa vigent per a usos residencials. En canvi, l’alternativa 1 es situa en un ràtio de 
654€/beneficiari (un 35% més costós que l’alternativa 2), i per bé que el volum d’inversió és 
sensiblement inferior, també son més discretes les xifres de resultats en termes de població 
exposada. 

Val a dir, però, que aquesta valoració es basa en una estimació de costos basada en 
bases de dades que contemplen solucions relativament “comunes”, mentre que l’apantallament 
de Sant Andreu s’ha de tenir present que és una estructura d’una complexitat molt superior a 
l’apantallament clàssic. Així, per bé que comparativament les conclusions entre les alternatives 
1 i 2 segurament seran vàlides, en termes absoluts, a l’hora de comparar-ho vers altres línies 
possibles d’inversió al territori, aquesta valoració s’haurà de considerar amb cura. 

Convé fer esment en aquest treball de l’inici imminent de les obres de col·locació d’un 
apantallament acústic a peu de la autovia A-2 (inici d’obres previst al desembre del 2014), obra 
finançada i promoguda pel Ministerio de Fomento, que consistirà en un tram de 320 metres, 
amb recorregut pràcticament idèntic al de l’Alternativa 2 d’aquest treball, però amb una alçada 
de 4 metres sobre la cota de vial. Aquesta alternativa no s’ha inclòs a l’estudi pel fet que els 
edificis a protegir amb aquesta ampliació son en la seva totalitat blocs d’habitatges de PB+5 
alçades. Com és sabut, el rendiment dels apantallaments acústics depèn directament de la 
geometria tant de les pròpies pantalles, com de la disposició dels focus sonors i els receptors; en 
conseqüència, tot fa pensar que els efectes de les pantalles que en breu s’instal·laran donaran un 
rendiment objectivable a la meitat inferior dels blocs a protegir, sent l’efecte menor a mesura 
que s’incrementa l’alçada del pis d’avaluació. En conseqüència, es preveu que, d’acord amb la 
inversió que implicarà aquest apantallament, els resultats assolits siguin també inferiors als 
assolits amb qualsevol de les dues alternatives assajades en aquest estudi. 
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Annex I FITXES DE  MESURA DE CURTA DURADA 
 



Punt 1 
Carretera de Barcelona, 24 
 

 
 Dia 22/10/14 

Hora d’Inici 16:12h 

Durada 10 min 

Leq dB(A) 64,2 dBA 
L10  dB(A) 67,6 dBA 

L90  dB(A) 55,4 dBA 

Cotxes 
(vehicles/10min) 69 

Motos 
(vehicles/10min) 5 

Pesats 
(vehicles/10min) 4 

 

Observacions Trànsit local de la N-II 

 
 
 

 

Alçada del sonòmetre (m): 1,50 
Distància a la paret (m): 2,5 
Amplada de la via (m): 10 
Amplada de la vorera (m): 4+4 
Tipus de paviment: Asfalt 
Carrils de circulació: 2 
Sentits de circulació: 2 
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Annex II FITXES DE  MESURA DE LLARGA  DURADA 

 



Lden = 72 dB(A) Leq dia(7-21h) = 69,8 dB(A) Leq vespre(21-23h) = 67,9 dB(A) Leq nit(23-7h) = 64,8 dB(A) 

Punt 1 
Avinguda Argentina, 43-45, 3r A
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Hora

Evolució�temporal�en�el�punt�24�1

Leq,�dBA L10,�dBA L90,�dBA

*�Lesmesures�s'han�realitzat�cada�5�minuts

Observacions: Punt representatiu del soroll de trànsit de l’autovia A-2 sense apantallar.

Alçada del sonòmetre (m): 12
Distància a la paret (m): 1,5
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt 
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -

Data: 22/10/2014 – 23/10/2014      Hora d’inici: 15:40h    
Temps total de mesura: 24h  Hora de finalització:  15:40h 

Lden = 66 dB(A) Leq dia(7-21h) = 62,3 dB(A) Leq vespre(21-23h) = 61,3 dB(A) Leq nit(23-7h) = 58,5 dB(A) 

Punt 2 
Carrer Doctor Vila, 7, 3r 1a 
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*�Lesmesures�s'han�realitzat�cada�5�minuts

Observacions: Punt representatiu del soroll de trànsit de l’autovia A-2 apantallada.

Alçada del sonòmetre (m): 12
Distància a la paret (m): 1,5
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt 
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -

Data: 22/10/2014 – 23/10/2014      Hora d’inici: 16:00h    
Temps total de mesura: 24h  Hora de finalització:  16:00h
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Annex III PLÀNOLS DE CARTOGRAFIA ACÚSTICA 
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Annex IV BUTLLETINS DE VERIFICACIÓ PERIÒDICA 

DELS INSTRUMENTS 
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1.- INTRODUCCIÓ. 

L’any 2013, l’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar el Pla de Sostenibilitat 
Ambiental (PSAMB) com a full de ruta de les línies estratègiques d'actuació, així com les 
mesures i accions concretes a desenvolupar per a la sostenibilitat ambiental en el territori 
metropolità. 

Aquest Pla va plantejar la sostenibilitat a diferents escales: el conjunt del territori 
metropolità, la pròpia Institució de l’AMB i els 36 municipis que en formen part. I cadascuna de 
les tres escales es va estructurar en 6 eixos temàtics, essent l’educació per a la sostenibilitat un 
eix de caràcter transversal. 

 

     
Imatge 1:: Estructura i eixos del PSAMB (AMB, 2013) 

 

Dins de l’eix 5 de Salut ambiental, es va realitzar un innovador treball per saber la 
qualitat acústica global del territori metropolità, on es va recopilar i analitzar tota la informació 
existent, tant a nivell municipal com de les infraestructures viàries, ferroviàries i aeroportuàries 
més rellevants. La diferent procedència de la informació va fer necessari un tractament previ 
d’homogeneïtzació d’aquesta i alhora un nou càlcul de les fonts que es solapaven en un mateix 
àmbit, per així tenir una imatge del soroll total final. 

Aquest treball va permetre tenir la primera imatge acústica global de l’àrea 
metropolitana. Això va permetre per un cantó identificar les zones on probablement hi ha algun 
conflicte acústic i per l’altre cantó identificar les zones amb major qualitat acústica que 
s’haurien de preservar. 

Tal i com ja recollia una de les mesures del PSAMB, el present treball vol aprofundir 
en la línia iniciada pel treball anteriorment explicat i analitza amb major detall els punts que 
s’han considerat més problemàtics a nivell acústic. Així, el primer vector sobre el qual 
s’aprofundeix és en avaluar l’afectació deguda a les grans infraestructures i eixos viaris, i 
estudiar la viabilitat i efectivitat d’eventuals mesures correctores. 

A partir dels 17 punts a priori més crítics presents a l’AMB, s’ha realitzat una 
modelització acústica de major detall per confirmar sí és una zona amb problemes de superació 
acústica, i en cas que ho sigui, establir les mesures correctores més adequades i més efectives en 
cada cas. Al llarg de l’any 2013 s’ha realitzat el projecte d’integració de la cartografia acústica 
dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona AMB, com a primer pas d’una ambiciosa 
línia de treball i amb un important ventall d’aplicacions per a agilitzar el control i la gestió del 
soroll ambiental als municipis de l’AMB. 
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Imatge 2: Nivells de soroll diürn, AMB 2013 

2.- OBJECTE I ABAST DE L’ESTUDI. 

Les àrees analitzades a cadascun dels casos específics aprofundeixen en l’estudi de les 
afectacions identificades a l’àrea d’influència de les principals infraestructures de la zona, tant 
les que es localitzen fora del casc urbà, com les que es localitzen a l’interior de l’àrea urbana. 
S’inclouen en el catàleg de focus sonors tots aquells que han estat inclosos en les diferents 
versions de cartografia acústica incloses en el PSAMB, i que generalment responen a grans 
eixos viaris i vies d’alta capacitat, carreteres interurbanes, comarcals i nacionals, així com eixos 
ferroviaris. En aquells casos en què el municipi disposa de mapa acústic de trànsit viari local, 
aquest vector també s’inclou en l’anàlisi. 

Atès que la integració de la cartografia acústica en aquestes zones ha posat de relleu 
l’existència d’àrees de superació dels nivells sonors permesos o desitjables (aquests indicadors 
existents s’obtenen de contrastar els diferents mapes de soroll d’infraestructures respecte els 
llindars permesos), l’anàlisi en detall s’orientarà a determinar l’aportació de cadascuna de les 
infraestructures, per a comprovar que efectivament aquests indicadors de superació són 
representatius del que succeeix en l’escenari real, i estudiar quines actuacions correctores poden 
oferir una millora significativa. 
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3.- MARC LEGAL I NORMATIU. 

La legislació aplicable en afers relatius al control i la gestió del soroll ambiental es 
desglossa en diferents lleis i reglaments, de caràcter estatal, autonòmic i local, que es presenten 
a continuació:  

- Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del 
soroll ambiental. Àmbit d’Aplicació: Comunitat Econòmica Europea. 

- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll. Àmbit d’aplicació: estat 
espanyol. 

- Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, en allò referent a l’avaluació i gestió 
del soroll ambiental. Àmbit d’aplicació: estat espanyol. 

- Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a zonificació acústica, 
objectius de qualitat i emissions acústiques. Àmbit d’Aplicació: estat 
espanyol.  

-  Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
Àmbit d’aplicació: Catalunya. 

- Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a 
l’elaboració de Mapes de Capacitat Acústica. Àmbit d’aplicació: Catalunya.  

- 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. Àmbit d’aplicació: Catalunya. 

- Ordenances Municipals específiques per al control i la gestió del soroll i les 
vibracions. Àmbit d’aplicació: termes municipals inclosos en l’àrea d’estudi.  

Les àrees d’afectació de les diferents infraestructures s’han obtingut dels 
corresponents estudis específics i mapes estratègics de soroll elaborats per les Administracions 
titulars. 

Per a l‘elaboració dels mapes de soroll actualitzats s’han emprat tècniques de 
modelització i simulació incloent els mètodes de càlcul definits a l’Annex 8 – Exigències 
relatives als mètodes de càlcul i mesurament per a la determinació dels índexs de soroll i els 
equips de mesurament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, tal i com s’indica al capítol de metodologia. 
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4.- METODOLOGIA. 

L’estudi específic dels potencials escenaris de conflicte es desenvoluparà seguint el 
següent esquema de treball:  

 

 

 

 

 

DIAGNOSI 
PSAMB

•Població

•Usos Sensibles

•Àrees de Conflicte

AVALUACIÓ 
INCIAL

•Plà d'Usos/POUM/Mapes de Capacitat

•Usos Sensibles

•Participació Ajuntaments

MODELITZACIÓ

•Cartografia BR/ICC

•Aforaments MFOM/Diputació BCN/Estudis de Mobilitat

•Aforaments ferroviaris

TREBALL DE 
CAMP

•Sonometries

•Aforaments

•Observacions in situ

AVALUACIÓ EN 
DETALL

•Població

•Usos Sensibles

•Àrees de Conflicte

MESURES 
CORRECTORES

•Tècniques

•Inversions

•Efectivitats

DOCUMENT

•Critesis de l'estudi i metodologia

•Cartografiat de resultats de modelització

•Conclusions



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 11: Sant Cugat del Vallès. 

IT1310‐07_11 Rev. V01

11 de Desembre de 2014

Pàgina 8/ 68 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

4.1.- Diagnosi a partir dels Resultats del PSAMB. Avaluació Inicial. 

En el transcurs dels anteriors treballs d’integració de la cartografia acústica de l’Àrea 
Metropolitana (2013), s’identificaren una sèrie d’escenaris en els quals els resultats apuntaven a 
una possible existència de superacions importants de nivells sonors per sobre dels previstos o 
permesos, en el què s’anomenen zones de conflicte, deguda a la coexistència entre usos 
residencials i grans infraestructures i eixos viaris, de titularitat i/o gestió supramunicipal. Amb 
la finalitat d’aprofundir en l’estudi de l’abast d’aquests escenaris de conflicte, i determinar la 
possibilitat d’emprendre mesures correctores o programes de millora, des del PSAMB es van 
seleccionar un total de 17 punts/escenaris, on es va considerar prioritari fer un primer estudi 
d’aprofundiment. 

Els àmbits d’estudi, amb infraestructures de mobilitat que probablement tenen una 
incidència sobre zona urbana, són els següents: 

 

1. Zona Castelldefels: C-32, C-31 i C-245 

2. El Prat de Llobregat: Carretera B-250 

3. Nus Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern: B-23, N-340, B-20, C-245 

4. Sant Feliu de Llobregat: A-2, B-23 i via del tren 

5. Sant Vicenç dels Horts: A-2, B-23 i va del tren 

6. Molins de Rei: A-2, B-23, N-340 Nord, AP-2, C-1413a i via del tren 

7. Cervelló: N-340 Nord 

8. Pallejà: A-2, C-1413a, AP-2 

9. El Papiol: A-2, C-1413a, AP-2 

10. Sant Andreu de la Barca: A-2, AP-7 i via del tren 

11. Sant Cugat del Vallès: Barri de Mirasol, afectat per AP-7 

12. Badia del Vallès: zona adjacent a la C-58 

13. Zona de Ripollet i Cerdanyola: C-58 i via del tren 

14. Zona Nord de Montcada: C-33, C-17 i via del tren 

15. Badalona – Sant Adrià del Besòs: C-31 

16. Badalona: B-20 Nord 

17. Montgat: C-31 

 

La següent ortofotoimatge ubica els àmbits d’estudi sobre la imatge de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

S’observa que es concentren especialment al corredor d’infraestructures del Baix 
Llobregat, la circumval·lació de l’autopista AP-7, així com a nusos viaris de la zona d’accés des 
del Maresme o des del Garraf, a banda d’un cas proper al Prat de Llobregat, però associat a 
trànsit viari. 
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Imatge 3: Localització de les àrees d’estudi en detall. 

 

Per tal de determinar l’abast dels eventuals conflictes o àrees de superació dels llindars 
sonors previstos, es realitzarà una anàlisi preliminar dels usos sensibles ubicats a cadascuna de 
les zones d’estudi o les seves immediates proximitats. Aquest exercici permetrà conèixer amb 
més detall la tipologia d’usos afectats (habitatges, àrees educatives o culturals, centres sanitaris, 
etc.). Tanmateix, permetrà disposar d’un criteri més per a decidir quines zones han de ser 
objecte d’actuacions correctores o preventives, o quines zones poden situar-se en un segon 
terme de prioritat. 

4.2.- Modelització en detall de l’àmbit en estudi. 

Les característiques de l’espai estudiat i dels focus sonors que hi intervenen es 
reproduiran sobre un model de càlcul, que permetrà estudiar mitjançant càlculs predictius, els 
efectes de les diferents vies d’actuació que es proposin. 

Les modelitzacions es calcularan mitjançant les metodologies definides per a cadascun 
dels tipus de font sonora que poden intervenir en un estudi predictiu de soroll ambiental, segons 
els mètodes recollits a l’Annex 8 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica: 

- Caracterització i Modelització del soroll de trànsit rodat segons el mètode 
NMPB-Routes (1996/2008). 
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- Caracterització i Modelització del soroll de trànsit ferroviari, si s’escau, 
segons el mètode NMPB-Fer i model SRM-II. 

- Modelització de trànsit aeroportuari segons ECAC Doc.29. 

A diferència dels Plans d’Acció clàssics, la possibilitat de poder emetre una diagnosi 
del vector soroll en el seu conjunt permetrà també determinar l’origen de les diferents 
contribucions, per tal de conèixer també la jerarquia de responsabilitats a l’hora d’afrontar un 
hipotètic pla de mesures correctores. 

D’aquesta manera, s’identificaran els focus i s’agruparan per tipologies, diferenciant-
ne les característiques i els aspectes més rellevants que ajudin a interpretar la realitat sonora en 
la que participen. 

En referència a la cartografia emprada per a l’estudi, cal destacar l’ús d’una base 
cartogràfica amb un grau de detall inusual per aquest tipus de treballs. Així, si habitualment les 
bases cartogràfiques de referència parteixen de les sèries d’escala 1:5000 de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC), amb corbes de nivell de 5 metres de resolució, en aquest estudi 
s’ha regenerat la topografia a partir de les matrius de model digital de terreny elaborades per 
Barcelona Regional a partir de dades de l’ICC. Aquest format consisteix en reconstruir el 
terreny amb matrius de punts equiespaiats 2x2 metres en el pla X,Y, amb una resolució d’alçada 
de 1cm. Aquesta altíssima resolució permet reproduir amb molt més detall la forma i evolució 
del sòl,i conèixer el seu efecte sobre la propagació del so. 

Les següents imatges mostren la diferència en grau de detall entre una topografia 
reconstruïda a partir de corbes de nivell amb 5m de resolució, i el mateix terreny reconstruït a 
partir d’una matriu DTM de 2x2m de resolució: 

 

 
Imatge 4: Reconstrucció de topografia a partir de corbes de nivell de 5m de resolució V. 
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Imatge 5: Reconstrucció de topografia a partir de matriu DTM amb 2x2m de resolució H. 

 

Les estadístiques meteorològiques s’han inclòs en la modalitat que recomana la guia 
de bones pràctiques per a la confecció de mapes estratègics de soroll de la Unió Europea (Good 
Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise 
Exposure). En base a aquest text de mètodes recomanats per a la confecció de mapes acústics 
mitjançant eines de modelització, les circumstàncies meteorològiques es consideraran, en funció 
de la franja horària d’estudi, amb els següents condicionants: 

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari diürn és del 50%.   

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari de vespre és del 75%.   

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari nocturn és del 100%.   

D’aquesta manera, cal preveure que la modelització de les dades de caracterització 
nominals (representatives per a una anualitat) dels elements inclosos a l’escenari, oferirà uns 
resultats lleugerament sobre-estimats. Aquesta deriva es considera que incrementa les garanties 
de les polítiques de gestió i protecció de la població vers a les exposicions al soroll ambiental. 

Altres variables pròpies de la modelització contemplen una única reflexió en façanes 
(seguint les recomanacions de càlcul del mètode NMPB, atès que essencialment el soroll 
considerat a l’estudi prové del trànsit) , i consideren els paviments com a superfícies 
acústicament reflectants (llevat d’allà on explícitament es tingui constància de què el paviment 
sigui drenant, porós o sonoreductor), al contrari de les zones vegetades o agràries, on es 
considerarà que el sòl és predominantment fonoabsorbent. 

La modelització s’ha dut a terme sobre la plataforma CadnaA, desenvolupada per 
Datakustik GmbH. Aquest software permet integrar la totalitat de les dades necessàries per a la 
modelització d’escenaris urbans, industrials i entorns d’infraestructures (propagació acústica en 
ambient exterior), i reproduir les condicions de propagació sonora mitjançant els algorismes de 
càlcul oficialment recomanats a tal efecte. 
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El tractament de dades posteriors, tant pel que fa a l’edició de cartografia, l’anàlisi de 
resultats i els càlculs estadístics i comparatius, s’han desenvolupat sobre la plataforma MapInfo, 
desenvolupada per PitneyBowes Software Inc. Aquesta eina permet dur a terme el tractament 
gràfic i de dades en un entorn georeferenciat, assimilable per a la majoria de les plataformes de 
gestió d’informació geogràfica (GIS). 

4.3.- Treball de Camp i Sonometries de la Zona d’Estudi. 

La realitat sonora de l’espai estudiat es contrastarà mitjançant la realització de 
sonometries in situ, amb les que en primer lloc es copsarà la precisió dels valors reflectits als 
diferents tipus de mapes de sorolls. La pròpia campanya de treball de camp permetrà conèixer 
amb detall les condicions de l’entorn i les característiques de l’escenari que han de permetre 
explicar les línies de treball que s’encetaran. 

Les sonometries es duran a terme seguint el protocol definit a l’efecte als Annexos 
tècnics de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i en cas 
de discrepància, es resoldran seguint allò que disposa la Norma ISO:1996 sobre mesura i 
avaluació de nivells sonors ambientals, o bé aquell procediment que cada cas particular 
aconselli. 

En funció de les característiques de l’entorn i/o del soroll a caracteritzar, les 
sonometries es podran realitzar mitjançant mostres de curta durada, o bé mitjançant registres de 
llarga durada i monitoritzacions. 

Alhora, el treball de camp permetrà recopilar un important volum de dades que 
permetran complementar les cartografies (ubicació d’elements rellevants, edificacions noves, 
apantallaments recents, etc) o bé per explicar alguns resultats (aforaments parcials, distribució 
d’usos, etc). 

Per a la realització de les sonometries i les monitoritzacions, s’han utilitzat els 
següents equips: 

- Sonòmetre integrador/analitzador Bruel&Kjaer, Mod. 2250, nº de sèrie 2765002. 
- Sonòmetre integrador/analitzador CESVA, Mod. SC-310, nº de sèrie T224286. 
- Sonòmetre integrador/analitzador CESVA, Mod. SC-310, nº de sèrie T224583. 
- Calibrador de nivell sonor CESVA, Mod. CB-5, nº de sèrie  035126. 
- Calibrador de nivell sonor CESVA, Mod. CB-5, nº de sèrie  041298. 
- kit/micròfon d’ intempèrie CESVA, Mod. TK-1000, núm. de sèrie T224851. 
- kit/micròfon d’ intempèrie CESVA, Mod. TK-1000, núm. de sèrie T227636. 
- Estacions de monitorització sonora contínua en ambient exterior (IP65). 

L’instrumental es manté al corrent de les seves obligacions de verificació periòdica i 
Metrologia Legal, segons l’estipulat a l’Ordre Ministerial ITC/2845/2007, del Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme, pel qual es regula el control metrològic de l’estat dels 
instruments destinats a la mesura de so audible i dels calibradors acústics.  
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4.4.- Avaluació detallada. 

4.4.1.- Avaluació en termes d’edificis exposats. 

Els resultats de la modelització es contrastaran amb les observacions de camp, per 
garantir que els resultats de la modelització són representatius de l’escenari assajat. Alhora, es 
compararan els resultats obtinguts, un cop validats, amb els resultats copsats al PSAMB, per tal 
de confirmar o desestimar, si s’escau, l’existència i abast del conflicte acústic. 

Per tal de determinar l’abast d’una eventual zona de conflicte, els nivells sonors 
calculats es contrasten amb els valors permesos segons els Mapes de Capacitat Acústica. Els 
conflictes s’estudien sobre usos receptors essencialment residencials, es tindrà en compte que 
els valors objectiu d’una zona de sensibilitat acústica A4 (predomini del sòl d’ús residencial) o 
d’una zona B1 (coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de 
transport existents) són de 65 dBA en període diürn i vespre, i de 55 dBA en període nocturn, 
per a zones urbanitzades existents. 

Per a il·lustrar l’abast d’una determinada zona de superacions, s’empra la mateixa 
codificació que la utilitzada al PSAMB per a representacions sobre ortofotomapes o plataforma 
Google Earth: esferes de color vermell indiquen edificis on s’enregistren superacions de més de 
10dBA dels nivells d’immissió nocturna respecte els valors permesos per a usos residencials, i 
les esferes taronges identifiquen superacions d’entre 5 i 10 dBA. 

Convé tenir present que les esferes mostrades al PSAMB s’obtenien d’avaluar 
l’afectació d’un determinat edifici a partir dels plànols d’isòfones publicats per a cada 
infraestructura i que, per norma general, corresponen a càlculs de propagació expressats en 
malles de nivells sonors a 4 metres sobre el nivell del sòl. 

En el cas de la modelització detallada que s’ha dut a terme per a aquest treball, en 
canvi, l’avaluació determina la condició pitjor de cada agrupament de façanes (amb una 
resolució de parcel·la o illa d’edificis). Això, a efectes pràctics, vol dir que l’avaluador de 
façanes determina el major nivell d’immissió dels calculats a qualsevol dels trams de façana, i a 
qualsevol de les alçades/pisos.  

Recuperant d’aquest càlcul els nivells corresponents a una alçada de 4 metres, s’obté 
un indicador visual còmode i representatiu, resultat de simplificar l’enorme volum de dades que 
es genera amb el procediment d’avaluació acústica d’edificis, i fàcilment comparable amb les 
dades extretes de la primera fase del PSAMB. 

Les següents imatges il·lustren aquest procés d’extracció de dades a partir de 
l’avaluació d’edificis. 

La primera imatge correspon al resultat gràfic d’executar el procediment de càlcul 
d’immissions a façana d’un determinat bloc d’edificis, en aquest cas d’una alçada equivalent a 9 
pisos (PB+8). S’observa que el procediment de càlcul determina el nivell d’immissió a 
cadascuna de les plantes, i en trams equiespaiats per tal d’obtenir una matriu d’indicadors que 
sigui representativa:  
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Imatge 6: Resultat de l’avaluació d’edificis (immissions a façanes) en uns blocs de PB+8 plantes. 

L’indicador d’avaluació d’edifici “resumeix” els resultats dels indicadors de façana, i 
retorna tres paràmetres: 

- Les plantes de l’edifici en les quals es detecta superació respecte el llindar 
d’immissió per a usos residencials (a l’exemple, s’observen superacions des de la 
planta 1 fins a la 8). 

- El nivell d’immissió màxim enregistrat a qualsevol dels trams de façana i a 
qualsevol planta, en període diürn i nocturn. A l’exemple, l’avaluador indica que 
els nivells màxims són de 69 i 63dBA per als períodes diürn i nocturn, 
respectivament. 

        
Imatges 7 i 8: Indicadors d’avaluadors d’edifici a partir de les immissions en façana, període dia i nit. 

Finalment, per obtenir una representació que resulti fàcilment comparable amb els 
resultats dels treballs realitzats pels diferents ens titulars de les infraestructures, i recopilats al 
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PSAMB, de cadascun d’aquests avaluadors d’edifici s’extreuen les dades corresponents a una 
alçada de 4 metres, i es mostren sobre una base de Google Earth amb la mateixa codificació de 
colors que el PSAMB, en funció de la superació identificada. 

4.4.2.- Avaluació en termes de població exposada. 

Com a factor determinant en el procés d’avaluació de l’abast d’una determinada zona 
de conflicte acústic, i com a criteri objectiu que permet valorar l’efectivitat d’eventuals mesures 
correctores, el treball inclou també un anàlisi en termes de població exposada. 

En aquest sentit, el creuament de les àrees d’afectació (plànols d’isòfones) amb les 
bases de dades que combinen edificació, usos del sòl i cens/demografia permet obtenir de cada 
escenari estudiat, una correlació amb el nombre d’habitants afectats pels diferents ventalls de 
nivells sonors, valorar el volum de ciutadans que es veurien beneficiats per les diferents 
alternatives de millora, etc. 

En concret, l’estudi aprofundeix en l’anàlisi demogràfic d’exposicions al soroll des de 
quatre perspectives: 

- Quantificant, en números absoluts (nº d’habitants), la població exposada als 
diferents nivells sonors generats per les infraestructures i xarxes de mobilitat 
objecte d’anàlisi, tant en les circumstàncies actuals (models actualitzats), com 
sota les diferents propostes de línies d’actuació que s’analitzen per a millorar les 
zones de conflicte. 

- Analitzant, en termes relatius (% d’habitants respecte el cens total del municipi), 
la part proporcional de la població inclosa en l’àmbit d’estudi, sota els diferents 
escenaris avaluats: estat actual, i eventuals línies d’actuació. 

- Quantificant el volum de població, en nº d’habitants, que veuen incrementat el seu 
confort acústic com a conseqüència de les diferents propostes de millora 
avaluades.  

- Avaluant l’escenari de superacions, en termes absoluts (nº d’habitants), 
identificant el número d’habitants exposats a un nivell sonor nocturn (Ln) superior 
als 55dBA, en tant que aquest llindar és el nivell objectiu de qualitat acústica per 
usos residencials en horari nocturn, segons figura a l’Annex A de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de Protecció contra la Contaminació Acústica.    

L’anàlisi en termes de població exposada permetrà disposar també d’un barem 
objectiu que assigna a cada proposta de millora un paràmetre comparable. 

Cal tenir present, a l’hora de valorar les dades d’efectivitat i població exposada, que 
l’estudi inclou únicament les grans infraestructures i els principals eixos viaris que pertanyen (o 
afecten) cadascun dels àmbits analitzats. En canvi, l’anàlisi estadístic i demogràfic 
necessàriament inclou com a paràmetre la totalitat del cens dels termes municipals afectats. En 
conseqüència, cal ser curosos a l’hora de valorar les eventuals conclusions que es puguin 
extreure de l’anàlisi de dades: 

- Una mesura correctora implementada en els municipis A i B, i que aparentment 
suposen una millora per a un “X”% de la població, no serà comparable a no ser 
que es ponderi aquest percentatge respecte al nº total d’habitants del terme. En 
conclusió, per a la valoració comparativa d’unes determinades actuacions, és molt 
més recomanable comparar el volum total de ciutadans, si la comparació es 
realitza entre actuacions proposades a termes municipals diferents.  
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- En canvi, per a la comparació d’efectivitats de mesures correctores proposades en 
l’àmbit d’un mateix terme municipal, la comparació de població en termes de 
percentatges probablement ofereixi una perspectiva més àgil. 

- D’altra banda, el fet d’incloure un numero limitat de fonts sonores en els estudis, 
implica que les conclusions que se’n extreguin seran vàlides només pels nivells 
sonors associats a aquelles infraestructures. A efectes pràctics, si les taules 
d’avaluació d’un determinat escenari mostren els diferents grups de població 
afectats pels diferents nivells sonors, referits a la totalitat de la població, cal tenir 
present que les estadístiques es refereixen únicament a nivells sonors atribuïbles a 
les infraestructures incloses a l’estudi. En cap cas, aquestes taules-resum poden 
considerar-se extrapolables a la totalitat de la població, en tant que molt 
probablement existeixen altres escenaris sonors i ciutadans exposats a nivells 
sonors, d’altres fonts de soroll (altres infraestructures, trànsit local, etc) que no 
formen part de l’escenari estudiat a cada cas.  

4.5.- Mesures i accions preventives/correctores. 

S’enumeraran en aquest capítol un recull de les principals línies de treball que podrien 
estudiar-se amb la finalitat de minvar l’impacte acústic de les activitats i/o infraestructures que 
contribueixen de forma determinant a la superació dels llindars acústics.  

Tradicionalment, per reduir el nivell de so emès per una font de soroll en un receptor 
concret, es pot actuar: 

- Sobre la font. En termes estrictament acústics, és el mètode més efectiu, ja que 
evita la propagació i dispersió de les ones sonores tan bon punt son emeses per la 
font de soroll. L’àrea beneficiada és la pràctica totalitat de l’entorn del focus 
sonor. A la pràctica, això es tradueix en encapsulaments/tancaments (molt habitual 
en el tractament de focus industrials i màquines), millores en característiques 
pròpies del sistema emissor (com pot ser l’asfalt sonoreductor en xarxes viàries), 
etc.  

- Sobre el camí de propagació, les tècniques solen orientar-se a dificultar la 
propagació de les ones sonores, mitjançant obstacles que obliguin a les ones 
sonores a superar elements d’apantallament, difraccions, etc. L’exemple clàssic és 
la pantalla acústica que evita en part la propagació del so emès pel trànsit viari. 
L’àrea beneficiada en aquest cas és limitada a les zones per a les quals s’ha 
dissenyat la millora. Receptors situats fora d’aquesta àrea de millora no percebran 
cap canvi, o poden fins i tot veure’s perjudicats.   

- Sobre el propi receptor. En casos en què l’actuació sobre la font o el camí de 
propagació és inviable (cost, dimensions, etc), s’estudia la possibilitat d’actuar 
sobre l’ítem receptor per tal de protegir-lo, en la mida del possible, de les 
immissions exteriors. En el cas d’edificis i habitatges, per exemple, aquesta línia 
inclou la millora dels elements de façana (façana, finestres, etc), tractaments de 
coberta i altres línies d’actuació, destinades a millorar la qualitat acústica a 
l’interior dels edificis. 

Altres solucions no estrictament acústiques passarien per optar per una reordenació 
racional del territori impedint usos conflictius adjacents, reorganització de la mobilitat, control 
de la velocitat de vehicles mitjançant controls semafòrics, gestió adequada de les activitats, etc. 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 11: Sant Cugat del Vallès. 

IT1310‐07_11 Rev. V01

11 de Desembre de 2014

Pàgina 17/ 68 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

Pel que fa a minvar l’afectació acústica de grans eixos viaris, les actuacions poden 
incloure qualsevol de les tres línies de treball, per bé que predominen les intervencions en forma 
de pantalles acústiques. 

L’estratègia que s’ha demostrat més efectiva per conflictes de trànsit viari interior als 
entramats urbans és la implementació de sistemes de regulació i gestió del trànsit que, sense 
minvar la mobilitat i les necessitats de transports i desplaçaments, permeti donar-hi resposta 
aconseguint una progressiva disminució dels nivells sonors als usos més sensibles. 

Els programes de regulació i gestió del trànsit urbà contemplen des de reduccions de 
velocitat i pacificacions o peatonalitzacions de vials que no necessiten donar cabuda a un 
aforament elevat de vehicles, a regulacions horàries en el cas de centres urbans per permetre 
l’aprovisionament de mercaderies durant una franja horària determinada, etc. Altres mesures 
consisteixen en regulacions de vialitat forçant la utilització de vials alternatius de forma activa 
(restriccions) com passiva (deixant a lliure elecció dels conductors, per tal de que per tendència 
natural s’acabi utilitzant rutes amb menor recorregut o més ràpides, però dissenyades per tal de 
proporcionar menor impacte a la població). 

En vies d’elevada densitat també s’està demostrant una certa efectivitat en quant a l’ús 
de paviments sonoreductors i fonoabsorbents, encara que cal considerar el sobrecost 
d’implantació, les necessitats de manteniment, etc. 

En aquells casos en els que les estratègies de minoració dels nivells de contaminació 
acústica no assoleixen els objectius marcats, o bé hi resulten inviables, cal pensar en la protecció 
dels usos sensibles per tal de garantir, si no es pot en l’exterior, un confort mínim al seu interior. 
Aquestes mesures correctores consisteixen en incrementar el grau d’aïllament en façana dels 
receptors (habitatges, centres educatius, centres sanitaris i hospitalaris, etc.) vers el soroll 
exterior. En el cas d’edificacions existents, això implica normalment la millora o reforç dels 
tancaments exteriors (finestres i carpinteries), i en el cas dels edificis en fase de projectes, 
vetllar per tal que els nivells d’aïllament previstos siguin els més adients a garantir una correcta 
protecció vers els nivells sonors exteriors. 

En definitiva, es contemplaran de forma diferenciada les mesures correctores que 
impliquin actuacions sobre el/els emissor/s (pantalles acústiques, talussos, paviments 
sonoreductors, etc), de les accions que impliquen intervencions sobre els usos receptors 
(actuacions sobre aïllaments en façana, recomanacions en distribució d’usos, etc), i les accions 
que requereixen una visió de conjunt de l’escenari i actuant sobre un ventall més ampli 
d’elements (mesures organitzatives, urbanístiques, etc.) 

Les diferents actuacions correctores seran objecte d’un estudi detallat, que inclourà, 
entre altres aspectes: 

- Una descripció, amb un grau de detall d’estudi informatiu, de les característiques 
tècniques o constructives, si s’escau, de les mesures proposades. 

- Una estimació, mitjançant assaig sobre el model o bé mitjançant previsions 
degudament justificades, dels efectes favorables que tindran sobre l’escenari 
acústic estudiat. Aquestes estimacions es descriuran tant en termes acústics 
(atenuacions, reduccions de dBA’s d’immissió) com en termes d’afectació 
(disminució del número d’usos afectats, població beneficiària de les millores, etc). 

- Una estimació del cost econòmic associat a cada mesura, juntament amb un ràtio 
d’avaluació cost/benefici en termes de nivells sonors i població afectada. 

Cal recordar que els avaluadors d’edificis “clàssics” indiquen el nivell de soroll 
màxim identificat a qualsevol punt de la façana de l’edifici. En conseqüència, si un 
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apantallament protegeix efectivament les plantes inferiors d’un bloc de pisos, mentre que les 
plantes superiors queden fora de l’abast de l’apantallament, un avaluador d’edificis pràcticament 
no reflectirà cap mena de millora, per bé que aquesta millora efectivament hi sigui. 

Per evitar aquesta aparent “distorsió”, l’avaluació d’efectivitats de les eventuals 
mesures correctores s’ha dut a terme mitjançant l’avaluació d’edificis limitada a processar els 
nivells d’immissió a 4 metres d’alçada (equivalent a un primer pis). 

Per tal de disposar d’un esbós de criteri quantificable que permeti fer comparacions 
entre les diferents propostes de mesures correctores, es realitza una anàlisi estadística preliminar 
que, contemplant la totalitat dels edificis inclosos en l’àmbit d’estudi, en comptabilitza el grau 
de “benefici acústic” calculant el percentatge d’edificis que experimenten una millora lleu (entre 
0 i 2 dBA), mitjana (entre 2 i 5dBA) o clara (més de 5dBA de millora). 

A grans trets, els edificis inclosos a l’estudi són, aproximadament, els edificis inclosos 
en l’àrea d’aparent afectació extreta de les conclusions del PSAMB. Així, una mesura que 
ofereixi una efectivitat sobre el 15% dels edificis significa que s’han identificat millores en els 
nivells d’immissió en un 15% dels edificis inclosos en l’àrea d’estudi. Per tant, és un indicador 
molt orientatiu, en tant que una àrea d’estudi més àmplia o més estreta pot tenir una influència 
clara en la precisió d’aquest indicador estadístic.  

El capítol de mesures correctores es tancarà amb un resum de propostes analitzades, 
els avantatges i els inconvenients més destacats de cadascuna (cost, viabilitat, etc) amb les 
variables que poden ser essencials a l’hora de decidir quines accions es prioritzen respecte 
d’altres: 

- Solució més efectiva en termes estrictament acústics. 

- Solució més eficient en termes d’inversió vs edificacions beneficiades. 
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5.- DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA EN ESTUDI. 

Aquest document recull les tasques de recerca i anàlisi desenvolupades al voltant del 
cas nº11, que afecta al terme municipal de Sant Cugat del Vallès (Barcelona). 

5.1.- Descripció física de l’entorn. 

L’àrea estudiada pertany al terme municipal de Sant Cugat del Vallès. 

El municipi té una extensió de 48’2km2, i una població de més de 86.000 habitants 
(dades de IDESCAT, 2013). L’entramat urbà es distribueix al voltant del nucli antic de la 
població, identificant-se creixements urbanístics de diferent tipologia a pràcticament qualsevol 
dels perímetres del centre urbà, llevat de l’eix SE-SW definit per la serra de Collserola, on no 
s’ha eixamplat el casc urbà. 

El terme municipal limita, pel nord, amb Sant Quirze del Vallès, pel NE i E, amb 
Cerdanyola del Vallès, pel S i SE, amb Barcelona, pel SW amb Molins de Rei, per l’W amb el 
Papiol i pel NW amb el terme de Rubí. 

Al nord del municipi s’hi distribueixen tot un seguit de polígons d’activitats 
industrials, destacant per la seva proximitat a l’àrea en estudi el Polígon de Can Sant Joan, Can 
Ametller i Can Calopa. La zona en estudi limita amb el terme municipal de Rubí amb el polígon 
de Can Vallhonrat a l’altra banda de l’autopista AP-7. 

A Sant Cugat del Vallès hi transcorren diversos eixos viaris i ferroviaris, però la zona 
d’estudi es centra al nord-oest del barri de Mira-sol, on hi destaca l’autopista AP-7 amb la 
carretera B-30 com a laterals, i dues línies ferroviàries de rodalies: una de Rodalies RENFE (la 
línia R8 que circula de Martorell a Granollers amb estació a Sant Cugat) i una altra de FGC ( la 
línia S1, amb estació a Hospital General i que transcorre de Barcelona a Terrassa). 

 
Imatge 9: Ortofoto de la zona en estudi. 

AP‐7

B‐30

C‐1413a

FFCC‐R8
FGC‐S1

B‐30



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 11: Sant Cugat del Vallès. 

IT1310‐07_11 Rev. V01

11 de Desembre de 2014

Pàgina 20/ 68 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

L’àrea en estudi presenta una orografia plana, amb una lleugera inclinació cap a cotes 
inferiors a mesura que els edificis s’allunyen de l’AP-7.   

5.2.- Caracterització de fonts/focus de soroll. 

Els focus de soroll més destacats de l’àrea d’estudi es resumeixen a continuació. 

5.2.1.- Trànsit rodat. 

- Autopista AP-7, de titularitat estatal però en règim de concessió és 
pràcticament adjacent a la zona residencial en estudi de Sant Cugat del Vallès. 
La IMD és de 103.300 vehicles, amb un 20’1% de pesants (dades MFOM, 
2012). 

- Carretera B-30, de titularitat estatal. Es tracta dels carrils laterals de 
l’autopista AP-7, amb una considerable densitat de trànsit (IMD de 59.000 
vehicles, amb un 8% de pesants, segons l’anuari 2012 del MFOM). 

- Carretera C-1413a, de titularitat autonòmica (Generalitat de Catalunya). Es 
tracta d’una via comarcal que enllaça el Papiol amb Rubí. L’aforament de 
trànsit indica una IMD de 21.600 vehicles, amb un 18’33% de pesants. 

5.2.2.- Trànsit Ferroviari. 

- Ferrocarril convencional: Línia de rodalies R8, operada per RENFE. Aquesta 
línia connecta les comarques del Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès 
Oriental sense passar per Barcelona, mitjançant un servei regular de transport 
de viatgers (no s’hi efectuen circulacions de mercaderies). S’hi comptabilitzen 
prop de 32 circulacions al dia, totes elles amb aturada a l’estació de Sant 
Cugat del Vallès, allunyada de la zona en estudi.  

- Ferrocarril convencional: Línia S1/S5, operada per FGC. Aquesta línia 
connecta les poblacions de Barcelona amb Terrassa, passant per Sant Cugat. 
S’hi comptabilitzen prop de 164 circulacions al dia, totes elles amb aturada a 
l’estació Hospital General, propera a la zona en estudi. La circulació s’efectua 
a velocitats baixes. 

5.3.- Realitat sonora de la zona en estudi. 

Des del punt de vista del soroll ambiental i densitat de circulació, per Sant Cugat del 
Vallès hi circulen diferents infraestructures viàries importants. 

La zona en estudi limita directament amb les plataformes de la B-30 i, especialment, 
amb el tronc de l’autopista AP-7, amb unes densitats diàries amitjanades de més de 100.000 
vehicles, i una velocitat nominal de 120km/h. 

Aquest tronc de trànsit viari és, amb tota seguretat, l’aspecte més destacat, com a font 
de soroll de tota la zona en estudi, degut a que el soroll produït pel trànsit resulta perceptible a la 
pràctica totalitat del tram estudiat. De fet, si bé les edificacions i l’entramat de carrers de la zona 
ajuda a esmorteir el soroll de l’autopista, es tracta d’una zona residencial amb predomini de 
cases unifamiliars de poca alçada i densitat, generant un apantallament poc destacable. 
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La carretera C-1413a es troba a l’altra banda de l’autopista AP-7, i malgrat tractar-se 
d’una infraestructura rellevant, no afecta de forma notòria a la zona urbana de Sant Cugat del 
Vallès per l’efecte d’emmascarament que genera l’AP-7. El mateix passa amb les 
infraestructures ferroviàries i que en termes de nivells equivalents no tindrien afectació a les 
zones residencials.  

En quant a les activitats industrials properes a la zona residencial en estudi de Sant 
Cugat del Vallès, destaca el Polígon Can Vallhonrat, situat a l’altra banda de l’autopista AP-7 i 
per tant, que forma part del terme municipal de Rubí. 

D’altra banda, Sant Cugat es tracta d’una vila de 86.000 habitants, que dona lloc a una 
certa mobilitat interior, que es distribueix pels vials més importants del municipi. De la zona en 
estudi hi destaquen els accessos a l’autopista AP-7 i als laterals B-30 (la majoria connecten amb 
el municipi de Rubí), els accessos a l’Hospital General i el c/Arnau de Vilanova i Av. de 
Montserrat Roig, especialment.  

5.4.- El PSAMB i el Sistema d’Integració cartogràfica de l’AMB.  

En el transcurs dels treballs d’integració de les cartografies acústiques existents amb 
afectació sobre el terme municipal de Sant Cugat del Vallès, en el marc dels treballs de 
confecció del PSAMB, es van incorporar els plecs de cartografia acústica següents: 

- Mapa Estratègic de Soroll de l’Autopista AP-7 (MFOM). 

- Mapa Estratègic de Soroll de la carretera C-1413a (DPTOP_GENCAT). 

- Mapa Estratègic de Soroll de la xarxa ferroviària de ferrocarrils (FGC). 

- Mapa de Capacitat Acústica de Sant Cugat del Vallès (AJUNTAMENT DE 
SANT CUGAT DEL VALLÈS). 

El municipi de Sant Cugat del Vallès no disposava, però, de cartografia acústica 
(mapes de sorolls) aprovat en data del treball. 

La integració de les diferents versions de cartografia ha posat de relleu una àrea 
d’afectació paral·lela al traçat de l’eix AP-7, fet que en sí no és estrany. No obstant, l’abast de 
les àrees d’afectació mostra una extensió que dóna lloc a dubtes sobre la seva precisió, en tant 
que les afectacions s’endinsen de forma important a la zona residencial de Sant Cugat del 
Vallès. D’altra banda, no s’ha tingut en compte els laterals, la carretera B-30, de l’AP-7, amb 
una densitat de circulació que faria augmentar els nivells a primera línia de façana. L’eix AP-
7/B-30 dóna lloc a un escenari d’importants superacions a falta d’incorporar la IMD de la B-30. 

La següent imatge s’extreu del sistema integrat de cartografia acústica de l’AMB, en 
el qual, sobre una base cartogràfica, es mostren tant les àrees d’afectació de les diferents 
infraestructures (àrees i isòfones), com indicadors gràfics de superacions dels nivells sonors 
declarats, respecte als nivells sonors atribuïts en funció del Mapa de Capacitat Acústica vigent: 
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Imatge 10: Imatge del sistema integrat de cartografia acústica, PSAMB 2013. 

De forma general, a la imatge es presenten els indicadors de superació en forma 
d’esferes: 

- Esferes taronges indiquen receptors afectats amb superacions entre 5 i 10 dBA 
per sobre dels valors llindars indicats al Mapa de Capacitat Acústica.  

- Esferes vermelles indiquen receptors afectats amb superació per sobre de 10 
dBA. 

Com es desprèn de l’observació de la imatge, hi ha una concentració important 
d’indicadors de superació a les zones afectades per l’empremta sonora de l’AP-7, que a més 
s’intensifica en els habitatges més propers a la plataforma de l’autopista.  

Una de les finalitats d’aquest estudi específic és la realització de l’anàlisi acústic de la 
totalitat de les infraestructures, que permeti determinar si aquests indicadors de superació 
realment es corresponen amb la situació real, i en cas de que així sigui, quines infraestructures 
hi contribueixen de forma més destacada, i quines actuacions correctores podrien donar lloc a 
millores significatives.  

  

AP‐7

FGC – S1

C‐1413a 
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6.- ANÀLISI/ESTUDI EN DETALL DE L’ÀREA EN ESTUDI.  

6.1.- Treball de camp. 

Per a disposar de dades actualitzades i un bon coneixement de l’àrea d’estudi, s’ha dut 
a terme un seguit de visites a la zona, per tal de copsar In Situ els aspectes més destacats i 
rellevants de l’àmbit del treball: detalls no reflectits a la cartografia, percepció sonora, etc.  

Complementàriament, s’han realitzat sonometries de curta durada en ubicacions 
especialment representatives, que serviran per a ampliar informació i contrastar els nivells 
sonors enregistrats In Situ amb els resultats extrets de les modelitzacions. 

Les mesures de curta durada enregistren el nivell de soroll en un punt determinat 
durant un temps d’integració predefinit a criteri tècnic (10 minuts en el cas d’aquest projecte), 
caracteritzant un determinat emissor/s en un moment puntual.  

Les mesures de llarga durada consisteixen en l’enregistrament dels nivells sonors per 
un període de 24 hores, tasca que permet, a més de conèixer els nivells sonors en sí i 
l’amitjanament de múltiples mostres, constatar l’evolució dels nivells sonors al llarg de les 24 
hores; aquest aspecte ajuda a interpretar el funcionament de l’entorn, els hàbits locals i els 
nivells sonors característics per a cadascuna de les franges horàries. 

En el cas concret de Sant Cugat del Vallès, s’han aprofitat 2 mesures de llarga durada 
realitzades l’any 2013 per la Diputació de Barcelona en el document Informe sobre mesures de 
soroll – Soroll de l’autopista de la Mediterrània; la finalitat del qual era avaluar In Situ 
l’afectació (immissió en ambient exterior) de l’autopista AP-7 en dos habitatges de Sant Cugat 
del Vallès.  

Els punts de llarga durada extrets del document de la Diputació de Barcelona són els 
següents: 

 Punt LLD1: c/Folch i Torres, nº9. Trànsit AP-7 i B-30. 

 Punt LLD2: c/Guadalajara, nº1. Trànsit AP-7 i B-30. 

Els registres de curta durada s’han centrat principalment a complementar els punts de 
llarga durada en quant a caracterització de les diferents infraestructures i vies locals. 

 Punt CD1: C/Josep Maria de Segarra, 25. Trànsit AP-7 i B-30. 

 Punt CD2: C/Josep Maria de Segarra, 5. Trànsit AP-7 i B-30 a la segona línia 
d’habitatges. 

 Punt CD3: Rambla Baixador, 39. Trànsit de l’eix AP-7/B-30 i trànsit intern del 
municipi. 

 

A la següent imatge es mostra la ubicació dels punts de mesura de llarga durada. 
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Imatge 11: Imatge dels punts de mesura de llarga durada 

A continuació es mostra la ubicació geogràfica dels punts de curta durada: 

 

 
Imatge 12: Imatge dels punts de mesura de curta durada 
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6.1.1.- Resultats obtinguts. 

A continuació es presenta en mode resum, els resultats de les mesures de curta i llarga 
durada tabulats.  

 

Punt  Data  Lden  Leqdia  Leqvespre  Leqnit  Observacions 

LLD1 
28/10/2013 – 
03/11/2013 

‐‐ dBA  63’7 dBA  62’8 dBA  58’1 dBA  Soroll d’AP‐7/B‐30 a façana 

LLD2 
21/10/2013 – 
27/10/2013 

‐‐ dBA  67’9 dBA  66,3 dBA  62 dBA  Soroll d’AP‐7/B‐30 a façana 

Taula  1. Resultats de les mesures de llarga durada 

Als annexos del present informe s’adjunten les fitxes de llarga durada amb les dades 
complertes. 

Cal comentar que la mesura de llarga durada del Punt 1 (LLD1) presenta una durada 
d’una setmana, incloent 3 dies festius; tot i que els nivells segueixen sent vàlids, s’haurà de tenir 
en compte que probablement els nivells obtinguts siguin més baixos que els obtinguts en 
jornades laborables.  

A continuació es presenten els resultats de les mesures de curta durada (10 minuts). 

 

Punt 
Data&hora 
mesura 

LAeq  L10  L90 
Nº de 
Cotxes 

Nº de 
Motos 

Nº de 
Pesants 

Observacions 

CD1 
06/11/2014 

12:09 
57,3 dBA  58’8 dBA  55,5 dBA  ‐  ‐  ‐  Soroll d’AP‐7 a façana. 

CD2 
06/11/2014 

12:24 
52,4 dBA  53,2 dBA  50,2 dBA  ‐  ‐  ‐  Soroll d’AP‐7 a façana. 

CD3 
06/11/2014 

12:49 
57,7 dBA  61,5 dBA  51,7 dBA  23  0  5 

Soroll de trànsit intern a 
façana. 

Taula  2. Resultats de les mesures de curta durada 

Als annexos del present informe s’adjunten les fitxes de curta durada amb la totalitat 
de les dades recopilades 

6.2.- Modelització acústica. 

6.2.1.- Dades d’entrada. 

Les dades introduïdes al model es resumeixen a continuació: 

- Topografia i orografia: model digital del terreny (DTM) tridimensional (x, y i z) 
en malla de 2x2 metres. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, I.C.C.. 

- Volumetria, edificació i urbanització: aixecament tridimensional (x, y i z). Font: 
Barcelona Regional. 

- Vialitat i carrerer: traçat bidimensional (x i y) corregit i adaptat al DTM existent. 
Fonts: Barcelona Regional i Institut Cartogràfic de Catalunya. 

- Xarxa ferroviària: traçat tridimensional (x, y i z). Font: Institut Cartogràfic de 
Catalunya. 
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- Aforaments i estadístiques: 

o Vialitat interurbana: C-1413a. Dades d’Aforament de la Xarxa de 
Carreteres de la Generalitat de Catalunya. Font: Generalitat de Catalunya. 

o Xarxa viària d’alta capacitat: AP-7, B-30. Anuari de dades d’aforament 
2012. Font: Ministerio de Fomento. 

o Xarxa ferroviària: dades d’aforament i programació de circulacions 2014. 
Font: Renfe Operadora/Rodalies Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya. 

A la taula següent s’especifiquen les dades d’aforament més representatives de les 
diferents infraestructures contemplades al model. Val a dir, però, que la caracterització de 
cadascuna de les fonts de soroll respon a un volum de dades molt més extens i detallat; a la taula 
següent es mostren les més representatives. 

 

Eix/Vial/Línia  Tipus  Categoria  IMD/Afor.  % pesats  Vnom 

AP‐7  Autopista  Trànsit rodat  103.289  20’1%  120(100) km/h 

B‐30  Autopista  Trànsit rodat  59.179  8%  100 km/h 

C‐1413a  Interurbana  Trànsit rodat  21.624  18’33%  60 km/h 

FFCC RENFE R8  Rodalies  Ferroviari local  32  ‐‐  70<0>70 km/h 

FGC S1/S5  Rodalies  Ferroviari local  164  ‐‐  50<0>50 km/h 

Taula  3. Dades d’aforament. 

6.2.2.- Validació del model. 

En general, convé tenir present que els valors d’aforament introduïts al model, i, per 
tant, els resultats acústics que se’n deriven, són valors que tenen una representativitat anual, 
mentre que les mesures realitzades poden ser de llarga durada (24h o 1 setmana, pel cas que ens 
ocupa) o bé de curta durada (10 minuts) en un dia o moment concret. Aquest fet fa que pugui 
existir una desviació entre els valors obtinguts al model i els mesurats. No obstant, les 
desviacions que es puguin detectar, han de ser analitzades i contrastades, per tal de poder 
diferenciar entre resultats incorrectes de la modelització, o bé dispersions degudes a diferències 
entre les hipòtesis anuals calculades, i les circumstàncies reals durant les sonometries.  

D’altra banda, és important assenyalar que, generalment, els valors obtinguts al model 
tendeixen a ser lleugerament més elevats que els mesurats o reals, perquè les tècniques de 
modelització obliguen a contemplar les velocitats nominals de cada tram de vial (sent les 
velocitats sensiblement inferiors en el cas de vies de gran capacitat amb episodis recurrents de 
saturació), i d’altra banda les condicions meteorològiques considerades com a base de càlcul 
contemplen sempre una confluència, amb major o menor mesura, de condicions favorables a la 
propagació sonora. En cap cas, però, els mètodes de càlcul inclouen, de forma generalitzada, 
condicions meteorològiques que minvin la propagació del so en ambient exterior. 

A la taula següent s’adjunten les comparatives dels valors obtinguts en el model vers 
les mesures In Situ, tant de llarga com de curta durada. Els valors que s’han pres com a base per 
a la calibració del model es mostren ombrejats. 
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Punt  Mètode  Ldia (dBA)  Lvespre (dBA)  Lnit (dBA)  Lden (dBA)  Observacions 

LLD1 

Model  68,9 dBA  68 dBA  63,7 dBA  71,5 dBA 

Soroll d’AP‐7/B‐30 a façana 

Mesures  63’7 dBA  62’8 dBA  58’1 dBA  ‐‐ dBA 

LLD2 

Model  70,6 dBA  69,4 dBA  64,8 dBA  72,8 dBA 

Soroll d’AP‐7/B‐30 a façana 

Mesures  67’9 dBA  66,3 dBA  62 dBA  ‐‐ dBA 

CD1 

Model  58,8 dBA  57,4 dBA  52,5 dBA  60,7 dBA 

Soroll d’AP‐7 a façana. 

Mesures  57,3 dBA  ‐  ‐  ‐ 

CD2 

Model  52,1 dBA  50,9 dBA  46,3 dBA  54,3 dBA 

Soroll d’AP‐7 a façana. 

Mesures  52,4 dBA  ‐  ‐  ‐ 

CD3 

Model  52,4 dBA  51,6 dBA  47,3 dBA  55 dBA  Soroll de Rambla Baixador 
a façana (trànsit local) i en 
menor mesura d’AP‐7. Mesures  57,7 dBA  ‐  ‐  ‐ 

Taula  4. Valors del model en els punts de mesura del treball de camp. 

Les diferències constatades en les mesures es poden argumentar per diferents motius: 

- En el cas de la mesura de llarga durada nº1 (LLD1) s’observa una desviació 
important en tots els períodes (de fins a 5’6dBA). El fet de realitzar les mesures 
durant tota una setmana amb un divendres no lectiu i el cap de setmana 
seguidament, explicaria que el promig obtingut sigui molt inferior al del model.  
No obstant, havent estudiat els nivells mesurats en dies laborables, sí que 
s’aproximen al valor calculat. 

- La mesura de curta durada nº3 (CD3) no és vàlida per a la calibració del model, 
donat que els càlculs modelitzats pretenen determinar l’afectació viària de les 
grans infraestructures, mentre que la mesura està contaminada pel trànsit local i 
altres focus sonors de la zona. La dispersió és, per tant, lògica i esperable. 

A la resta de punts d’avaluació in situ hi ha una dispersió de l’ordre de 3dBA, sent 
habitualment el valor calculat superior al mesurat, fet que és coherent amb les variables de 
càlcul considerades al model de trànsit rodat. Val a dir que les mesures de curta durada es van 
realitzar prenent nota de tots aquells aspectes que poguessin influir als resultats, de manera que 
les condicions de contorn controlades servissin per descartar o validar el model. 

En conclusió, es considera que els resultats del model son vàlids per a servir com a 
base per a l’anàlisi d’eventuals mesures correctores i preventives. 

6.2.3.- Resultats obtinguts. 

En aquest capítol es duu a terme la presentació dels resultats obtinguts en l’actual fase 
del projecte, així com una comparativa de la zona en estudi en relació a les dades obtingudes del 
PSAMB, treball dut a terme el passat any 2013. 
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Dita comparativa es centra en valorar els resultats dels models per isòfones i per les 
zones d’afectació detectades, tot corroborant o desestimant l’impacte acústic i identificant les 
fonts de soroll origen de l’afectació.  

6.2.3.1.- Mapes d’isòfones 

Els resultats de la modelització de l’àrea en estudi mostren l’afectació de les 
infraestructures viàries més importants al municipi de Sant Cugat del Vallès, a una zona del 
barri del Mira-sol. En concret, les infraestructures viàries com la AP-7, la B-30 i, en menor 
mesura, la C-1413a són els principals focus de soroll en quant a afectació a aquesta zona. La 
línia de RENFE/Rodalies de Catalunya i la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
que travessen el municipi tenen una afectació mínima en termes de nivells equivalents de soroll 
(LAeq) a la zona en estudi, tot i així, s’hauria de destacar que els nivells de soroll en termes de 
nivells màxims (LAf_màx) sí s’incrementen considerablement amb la circulació de trens, en les 
zones on les vies queden descobertes. 

A continuació es mostren les imatges dels mapes d’isòfones de la zona en estudi amb 
les dades actualitzades. 

 

 
Imatge 13: Modelització acústica de la zona d’estudi a Sant Cugat del Vallès en període diürn. 

B‐30

AP‐7

FGC – S1

C‐1413a 

FFCC – R8
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Imatge 14: Modelització acústica de la zona d’estudi a Sant Cugat del Vallès en període nocturn. 

Com es pot observar al mapa d’isòfones en el període diürn, hi ha una franja 
d’habitatges, els més propers a les infraestructures viàries AP-7 i B-30, afectats per uns nivells 
de soroll entre 65 i 70 dBA i alguns inclús per nivells de 70 dBA a 75 dBA. Una segona franja 
amb habitatges que queden afectats amb nivells de soroll de l’ordre de 60 a 65 dBA també 
adjudicables a les infraestructures viàries, mentre que una tercera franja de valors oscil·len amb 
valors de 55 a 60 dBA, fàcilment emmascarats pels nivells de soroll dels propis carrers o vies 
locals.  

El mapa d’isòfones en període nocturn es comporta d’una manera similar al del 
període diürn, amb una diferència amitjanada de 5 dBA en els nivells de soroll. És a dir, la 
primera línia d’habitatges afectats es troba entre 60 i 65 dBA i alguns habitatges entre 65 dBA i 
70 dBA, una segona línia entre 55 i 60 dBA i la tercera entre 50 i 55 dBA. Val a dir però, que en 
període nocturn les vies locals tenen un trànsit molt inferior i per tant,  no emmascaren el soroll 
de les grans infraestructures. 

6.2.3.2.- Comparativa de nivells entre el PSAMB i els valors actualitzats. 

A continuació es durà a terme una comparativa entre els resultats obtinguts de primer 
treball d’integració de cartografies acústiques, respecte a les dades actualitzades, en base a les 
prediccions dels mapes d’isòfones obtinguts per període dia i nit, entenent que es tracta de les 
franges horàries més importants. 

A nivell metodològic, les diferències en els resultats obtinguts entre els mapes sonors 
recopilats de les diferents administracions titulars i integrats pel PSAMB, i l’actual han de tenir 
en consideració dos aspectes essencials:  

 La versió actualitzada incorpora dades de totes les infraestructures de la zona en 
estudi. En concret, dades de trànsit de la B-30 (i, per tant, afectació sonora) de les 
vies laterals de l’AP-7, extret de les dades del Ministerio de Fomento del 2012 i 
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dades del pas de trens de la línia de Rodalies RENFE R8, dades que no apareixien 
en les cartografies realitzades per les administracions titulars. 

 D’altra banda, cal tenir en consideració que les cartografies realitzades per les 
administracions titulars es varen dur a terme amb una perspectiva de treball 
orientat a caracteritzar grans longituds d’infraestructures i àrees molt extenses, i 
per tant amb un grau de detall necessàriament inferior. En els treballs actuals, en 
canvi, el fet de concentrar l’estudi en àrees molt més acotades permet l’ús d’una 
escala de treball molt més detallada. 

Les imatges següents permeten una còmode comparativa visual entre els mapes 
d’isòfones actuals amb els del PSAMB del 2013, obtinguts, cal recordar, de l’agrupament i 
suma energètica dels mapes d’isòfones declarats per cadascun dels ens titulars 
d’infraestructures.  

Cal destacar que apareixen, en el cas de la cartografia actualitzada, únicament les àrees 
d’influència que afecten de forma directa i predominant a les zones incloses en l’àmbit d’estudi. 
En aquest cas, conseqüentment, no apareix grafiada tota l’àrea d’afectació de la carretera C-
1413a ni de l’autopista AP-7 a la zona oest de la carretera, donat que aquesta zona d’afectació 
pertany al municipi de Rubí. 

 

 
Imatge 15: Mapa d’isòfones del PSAMB de la zona d’estudi a Sant Cugat del Vallès en període diürn. 
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Imatge 16: Modelització acústica actualitzada de la zona d’estudi a Sant Cugat del Vallès en període diürn. 

 

 
Imatge 17: Mapa d’isòfones del PSAMB de la zona d’estudi a Sant Cugat del Vallès en període nocturn. 
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Imatge 18: Modelització acústica actualitzada de la zona d’estudi a Sant Cugat del Vallès en període nocturn. 

De forma visual, s’observen diversos fenòmens clars i destacables: 

- Com a conclusió més destacada, s’observa que les àrees d’afectació associades a 
l’eix AP-7, un cop recalculades amb les dades actuals, són clarament més estretes 
que les àrees d’afectació declarades a títol individual pels titulars de les 
infraestructures, tal i com quedà recollit al PSAMB.  
Amb gairebé tota seguretat, això es deu a què en les modelitzacions realitzades per 
al càlcul d’afectacions de les infraestructures, recopilades al PSAMB, no es va 
incloure l’efecte d’apantallament imputable als edificis. Com a resultat, les àrees 
d’afectació resultaven molt més àmplies en quant a superfície del que realment 
son.  
En certa manera, però, aquest fet és lògic des del moment en què els treballs de 
cartografia acústica dels grans eixos viaris es realitzaren amb una escala de treball 
més adaptada a grans àrees de càlcul (1:25.000), mentre que un anàlisi en detall 
com el recollit en aquest estudi permet ajustar molt més les variables de contorn 
amb una precisió molt més elevada. 

- Tot i així, les àrees d’afectació actuals més properes a l’eix viari tenen valors més 
elevats a causa de l’actualització de les dades d’aforament i de la inclusió de les 
dades dels laterals de l’AP-7, el què s’anomena la carretera B-30. 

- En diferents zones on l’autopista AP-7 circula per sobre de passos elevats, el 
detall de la isòfona hauria d’entreveure una baixada de nivell sonor i canvis en la 
forma de l’ isòfona. Aquests detalls s’han reajustat en la modelització actual. 
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Imatge 19: Imatges ampliades de la zona amb ponts al PSAMB. 

 

 
Imatge 20: Imatges ampliades de la zona amb cartografia actualitzada. 
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- L’impacte acústic de l’eix ferroviari RENFE/Rodalies de Catalunya i de l’eix dels 
FGC és moderat o baix, inclús en termes de nivells sonors màxims, donat que els 
trams en què els trens circulen a més velocitat, el traçat es situa allunyat 
d’habitatges, o bé circula en trinxera en la zona en estudi.  

6.3.- Avaluació acústica de la zona. 

El municipi de Sant Cugat del Vallès disposa de Mapa de Capacitat Acústica adaptat 
als criteris del 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, motiu pel qual de cara a l’avaluació sonora de la zona es considerarà, en base als 
criteris recollits a la normativa vigent, la zona de sensibilitat acústica corresponent. 

Havent estudiat aquest cas en concret, els usos sensibles afectats són essencialment en 
sòl d’ús residencial. Més concretament, de cara a l’avaluació exterior, els Objectius de Qualitat, 
segons es defineix a l’Annex A “Qualitat acústica del territori. Mapes de capacitat” de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, adaptada mitjançant el 
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,  són idèntics 
per zona A4 (predomini del sòl d’ús residencial) i zona B1 (coexistència de sòl d’ús residencial 
amb activitats i/o infraestructures de transport existents).  

Cal constatar també la presència d’usos hospitalaris afectats, definits amb una zona de 
sensibilitat acústica A2.  

La comparació entre els resultats del PSAMB i l’actualització mostra diferències 
significatives:  

 

 
Imatge 21: Indicadors de zones de conflicte del PSAMB a l’àrea de Sant Cugat del Vallès. 
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Imatge 22: Resultat de l’avaluació d’edificis de l’àrea de Sant Cugat del Vallès. Període nit. 

Les principals observacions que se’n deriven son les següents: 

- L’actualització de les dades d’aforament de trànsit al tram de titularitat estatal de 
l’AP-7 i la suma de les dades d’aforament dels laterals, la B-30, retorna uns 
resultats que, respecte als anteriors, identifiquen un increment destacat de nivells 
sonors (superior a 5dBA) a les proximitats més immediates (plataforma viària). 

- Per contra, l’àrea d’afectació del soroll de les grans infraestructures pateix una 
reducció significativa, amb tota probabilitat degut a què en les primeres versions 
de mapes estratègics de soroll, realitzats amb un grau de detall molt inferior, no es 
tingué en compte l’efecte d’apantallament de les primeres línies d’edificis o les 
barreres acústiques existents. 

- El càlcul d’afectació permet identificar una agrupació d’usos residencials afectats 
per fortes superacions (més de 10dBA) a la primera línia de façanes del tram entre 
l’Hospital General i l’enllaç amb la C-1413a, vinculades a l’eix viari de l’AP-7/B-
30. 

En conclusió, l’actualització del model acústic, i el fet de detallar més les fonts de 
soroll que hi intervenen, posen de manifest una disminució important de l’àrea d’afectació 
associada a l’eix AP-7/B-30 en alguns trams, minvant conseqüentment el nombre d’habitatges 
afectats, mentre que es visualitza un increment notable en l’afectació a les vivendes més 
properes a les infraestructures. Alhora, s’han pogut diferenciar també les contribucions a 
d’altres superacions, fet que permetrà decidir amb molta més exactitud les millors vies 
d’actuació per tal d’aconseguir una progressiva millora de la qualitat acústica del municipi de 
Sant Cugat del Vallès. 
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7.- PROPOSTES DE MILLORA. 

En base als resultats abocats pel model, treball de camp i observacions dels tècnics 
durant el desenvolupament de la primera part d’aquest treball, la proposta de mesures per tal de 
minimitzar l’impacte acústic caldria centrar-la en 2 vessants: 

- Reduir l’impacte acústic de l’eix AP-7/B-30 sobre el municipi.   
El nivell d’emissió de les grans infraestructures depèn de les seves característiques 
intrínseques (tipus d’asfalt, traçat, número de carrils, velocitat, etc.) i la densitat de 
trànsit (número total de vehicles, % de vehicles pesants, etc.),  per bé que aquests 
aspectes són difícilment modificables. En aquest cas, doncs, partint de que és 
inviable actuar en disseny i configuració del propi eix viari, les actuacions han 
d’orientar-se a mètodes d’apantallament i/o increments d’aïllament en els edificis 
afectats. 

- Incrementar els aïllaments en façana dels sectors en els quals les barreres 
acústiques no puguin oferir un resultat suficientment satisfactori, mitjançant un 
programa d’ajuts a la col·locació de dobles finestres com a recurs més habitual en 
aquest tipus de situacions. 

7.1.- Alternatives assajades sobre el model. 

Les alternatives que previsiblement puguin tenir alguna incidència sobre les àrees 
d’afectació calculades mitjançant els models numèrics, s’han introduït com a paràmetres i 
condicions de contorn, per tal d’obtenir una primera aproximació de la utilitat i viabilitat 
d’aquestes actuacions correctores. 

Les actuacions analitzades mitjançant modelització han estat dues: 

- Millora i col·locació d’un apantallament acústic tradicional (vertical), paral·lel a 
l’eix viari AP-7/B-30, per evitar les immissions d’aquest eix d’alta capacitat 
sobre el barri de Mira-Sol a Sant Cugat del Vallès. La pantalla implementada ha 
estat del tipus fonoabsorbent, ubicada sobre les pantalles ja existents, afegint-hi 
alçada i allargant el recorregut per ajuntar les dues pantalles implementades 
actualment.  
L’apantallament assajat s’ha considerat fonoabsorbent a ambdues cares, per evitar 
que la millora assolida per atenuar el so de l’eix AP-7/B-30, es vegi enterbolida 
per les reflexions que es puguin produir a partir del trànsit pels vials locals que 
quedarien fora de l’àrea apantallada. 

- Col·locació d’un apantallament acústic d’alta eficiència (amb voladís inclinat) per 
incrementar l’eficàcia del supòsit anterior.  
Els apantallaments que disposen de voladís tenen com a objectiu incrementar la 
difracció de la ona sonora, per tal de millorar el seu rendiment. Aquesta millora 
pot ser molt significativa, ja que l’efecte “ombra acústica” pot estendre’s molt 
més enllà de l’extensió atribuïble a un apantallament lineal clàssic. Tanmateix, 
coronar la pantalla amb una “pestanya” permet assolir resultats satisfactoris 
també a edificis amb alçades on la pantalla clàssica es demostra ineficaç.  
L’apantallament introduït al model contempla un comportament fonoabsorbent 
ideal a les dues bandes de l’apantallament, atès que haurà circulació viària a 
banda i banda de la pantalla.  
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Imatge 23: Exemple d’apantallament acústic lineal. Font: Climablock. 

 
Imatge 24: Exemple d’apantallament acústic amb voladís.  

 

Per disposar d’un criteri objectiu d’àrea “beneficiada” d’aquestes eventuals millores, 
s’han calculat les immissions a un total de 218 edificis (concretament, agrupacions de finques a 
nivell d’illa/parcel·la), que responen a la pràctica totalitat d’edificacions afectades en major o 
menor grau pel soroll de les infraestructures contemplades en aquest estudi. 
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7.2.- Resultats obtinguts. 

7.2.1.- Atenuació de l’Eix AP-7/B-30 mitjançant pantalla lineal. 

Per a estudiar l’eventual utilitat de millorar l’apantallament acústic paral·lel a l’eix 
AP-7/B-30, s’ha simulat la col·locació d’una pantalla acústica fonoabsorbent entre l’enllaç amb 
la C-1413a, i la sortida de la B-30 (a la perpendicular del c/Astúries): 

 

 
Imatge 25: Emplaçament Aproximat de l’apantallament.  

 

La pantalla s’inicia als dos extrems amb una alçada efectiva de 5 metres, ubicada al 
mateix lloc que la pantalla que hi ha actualment. La pantalla manté la seva continuïtat inclús en 
el traçat en què l’autopista passa per sobre el c/Entroncament, on actualment la pantalla 
s’interromp. S’haurà d’estudiar la viabilitat de la col·locació de la pantalla en aquest tram, 
especialment per la construcció i el pes de la pantalla sobre el pont. 

En resum, la pantalla té una longitud de pràcticament 850 metres lineals, amb una 
superfície estimativa d’aproximadament 4.250m2. Aquestes dimensions, però, queden subjectes 
a possibles canvis, especialment pel que fa als requeriments de visibilitat de la sortida i, sobre 
tot, la construcció sobre el pont al c/Entroncament, que poden variar la longitud de la pantalla. 
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Imatge 26: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla lineal en període diürn. 

 

 
Imatge 27: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla lineal en període nocturn. 

 

B‐30

AP‐7

B‐30

AP‐7



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 11: Sant Cugat del Vallès. 

IT1310‐07_11 Rev. V01

11 de Desembre de 2014

Pàgina 40/ 68 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

Com es pot observar, hi ha una reducció significativa dels nivells sonors que 
incideixen sobre la primera línia d’edificis. No obstant, l’àrea d’afectació no experimenta una 
reducció molt acusada; queda delimitada precisament per aquests primers edificis, que realitzen 
la funció d’apantallament i “protegeixen” el casc urbà que s’hi estén al darrera. 

La següent taula mostra exemples dels nivells sonors calculats als elements receptors 
puntuals distribuïts al llarg de l’àrea d’afectació (mostrant únicament aquells que queden sota 
l’àrea d’influència d’aquest eix viari), destacant en verd aquells que presenten una millora 
superior als 2dBA i en blau aquells que presenten una millora superior als 5 dBA: 

 

Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

12  2,7  2,9  3  2,9 

13  4,9  4,9  5,1  5 

15  4,3  4,2  4,2  4,3 

17  6,8  6,8  6,5  6,7 

18  6,3  5,9  5,7  6 

21  6,2  5,8  5,4  5,7 

22  9,2  8,3  7,6  8,2 

30  5,8  5,5  5,3  5,6 

43  5,1  4,6  4,3  4,6 

44  3,9  3,5  3,2  3,5 

67  5,2  4,9  4,5  4,8 

95  2,7  2,9  3  3 

117  7,8  7,6  7,4  7,7 

165  3,8  3,9  3,9  3,9 

190  4  4,1  4,2  4,1 

Taula  5. Millores esperades a 4m d’alçada als habitatges més beneficiats per l’apantallament lineal. 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 11: Sant Cugat del Vallès. 

IT1310‐07_11 Rev. V01

11 de Desembre de 2014

Pàgina 41/ 68 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

 
Imatge 28: Emplaçament de l’àrea d’influència beneficiada per la proposta 1.  

En resum, es pot concloure que un apantallament acústic lineal paral·lel a l’eix AP-
7/B-30 aconsegueix millores en l’àrea d’afectació de l’eix viari, essencialment en termes 
d’intensitat sonora a primera línia, però no en reducció d’àrea d’afectació.  

Aquesta circumstància s’explica perquè a la situació inicial ja existia una pantalla 
acústica situada davant les zones residencials. L’únic punt on s’ha millorat l’àrea d’afectació és 
en els habitatges situats davant l’encreuament amb el c/Entroncament, donat que s’ha afegit una 
pantalla que abans no existia.  

Val a dir, que es poden assolir increments més destacats modificant el 
dimensionament de la pantalla (en el cas de la pantalla lineal la millora més directa s’assoleix 
mitjançant increments d’alçada i/o longitud). Per aquest motiu en l’exercici de simulació s’ha 
implementat un apantallament amb una alçada de 5 metres sobre cota de vial, superior a l’alçada 
que té l’apantallament actual. L’increment de l’alçada implica una òbvia millora en termes 
acústics, però per contra implica un increment del cost econòmic i un impacte visual sovint 
difícil de justificar. 

Pel que fa a les longituds, s’han acotat entre l’enllaç amb la C-1413a i la sortida de la 
B-30, degut a que és un limitant habitual en apantallaments de grans eixos viaris per a preservar 
la visibilitat. No obstant, els apantallaments poden perllongar-se més enllà mitjançant trams 
d’apantallament solapat. 

Caldrà avaluar en detall el punt d’equilibri entre les inversions i l’impacte que seran 
assumibles respecte a la millora objectiva total que experimentarien els ciutadans, encara que 
s’aconsegueixi un apantallament de gran eficàcia, la necessitat de preservar les entrades i 
sortides, la coexistència amb altres traçats viaris, i especialment la dificultat en la construcció, 
impliquen que la millora final quedi molt delimitada. 
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7.2.2.- Atenuació de l’Eix AP-7/B-30 mitjançant pantalla amb voladís. 

Com a mostra de les línies de millora que es poden assolir actuant sobre la primera de 
les solucions assajades, s’ha considerat l’apantallament de l’apartat anterior, suposant que està 
acotada en longitud (per preservar les sortides a l’eix AP-7/B-30 i per protegir les zones 
residencials). Per a comprovar que se’n pot incrementar el rendiment, s’hi ha simulat 
l’existència d’un voladís inclinat sobre la solució anterior, mètode que millora sensiblement el 
rendiment de les pantalles lineals clàssiques. 

Per tant, la pantalla es situa al mateix tram  i a la mateixa alçada que la solució 
anterior amb un voladís afegit al llarg de tota la pantalla amb unes dimensions de 4’5metres 
amb una inclinació de 45º. 

Les següents imatges mostren l’àrea d’afectació estudiada, un cop implementat 
l’apantallament acústic millorat. 

 

 
Imatge 29: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla millorada en període diürn. 

Tal com era d’esperar, l’eficàcia d’un apantallament amb voladís incrementa 
sensiblement el rendiment de les pantalles clàssiques. 

Igual que en el cas anterior, la millora esdevé molt notòria en termes de disminució de 
nivells de soroll i poc efectiva en reducció de la zona d’afectació. Per tant, l’àrea d’influència 
d’aquesta alternativa serà aproximadament la mateixa que a la solució anterior. 

La següent imatge reflecteix els resultats d’immissions nocturnes per a l’apantallament 
equipat amb voladís: 

 

B‐30

AP‐7
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Imatge 30: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla millorada en període nocturn. 

La taula següent resumeix els rendiments assolits mitjançant un apantallament amb 
voladís: 

 

Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

13  8,7  8,8  9,2  9 

15  8,2  8,3  8,6  8,5 

17  15,6  15,2  14,6  15,1 

18  12,8  12,6  12,4  12,6 

21  13,2  12,6  12,1  12,5 

22  13,3  13  12,7  12,9 

30  13,3  13  12,9  13,1 

43  11,4  11,1  10,9  11,1 

44  10,4  10,2  10,2  10,3 

43  0,9  1  1,2  1 

51  8,3  8,6  9  8,7 

56  7,8  8,1  8,7  8,3 

67  7,6  7,8  8,5  8,1 

68  7,3  7,7  8,2  7,9 

117  12,8  12,5  12,5  12,7 

Taula  6. Punts de referència. Millores esperades per a l’apantallament amb voladís. 
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Tal i com era de preveure, les millores esperades per a un apantallament amb voladís 
són majoritàriament superiors a les millores amb l’apantallament lineal. Caldrà avaluar si el cost 
i la dificultat en la construcció justifiquen les millores acústicament assolibles. 

7.3.- Valoració en termes d’Edificis Exposats. 

Pel que fa a les solucions basades en apantallament acústics, la població potencialment 
beneficiada per actuacions en aquesta línia es situa especialment a les primeres línies d’edificis 
de la zona d’estudi a Sant Cugat del Vallès i especialment als edificis darrera de l’encreuament 
amb el c/Entroncament. 

Els principals inconvenients lligats a aquesta línia d’actuació es divideixen en: 

- La complicació tècnica d’executar pantalles acústiques eficients, respectant alhora 
la connectivitat (sortides i incorporacions) amb eixos propers. 

- La presència de trànsit local obliga a vigilar que la col·locació d’un apantallament 
no esdevingui alhora una superfície reflectant, que projecti soroll de trànsit intern 
cap a zones prèviament exposades a soroll de trànsit viari. Amb aquesta finalitat, 
l’apantallament que s’ha considerat als dos casos exposats, s’ha considerat 
fonoabsorbent per les dues bandes (habitualment només es realitza a la cara que  
es pretén apantallar). 

- Les dimensions i la intensitat sonora de l’eix AP-7/B-30 a priori exigiria intervenir 
amb apantallaments acústics de grans dimensions (alçada i llargada, i voladís de 
reforç). Aquest aspecte però requereix una inversió molt important i tindria un 
impacte visual destacable, per tant, s’hauria d’arribar a un consens entre la solució 
i els costos. 

- En definitiva, les millores esperades en trams de màxima efectivitat en una 
pantalla lineal, quedarien en disminucions de menys de 8 dBA, que podrien 
accentuar-se amb increments importants de dimensionaments de l’apantallament. 

- En termes d’avaluació d’edificis, convé recordar que els apantallaments són més 
efectius a cotes baixes que a les plantes més elevades. Pel cas que ens ocupa, la 
majoria d’edificis es tracta de cases unifamiliars que quedarien sota l’efecte de la 
pantalla i per tant, l’efectivitat de l’equipament és alta. 

Per tal de comparar les dues alternatives proposades en aquest estudi, la següent taula 
mostra l’estadística de millora acústica vs. nº d’edificacions incloses a l’estudi: 

 

Resum Estadístic 

Perspectiva de Millora  Alt01  Alt02 

<0dBA  17%  14% 

0‐2 dBA  62%  31% 

2‐5 dBA  18%  27% 

>5 dBA  3%  28% 

Taula  7. Percentatge d’edificis receptors que percebran millora. 
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7.4.- Valoració en termes de Població Exposada. 

L’avaluació de les immisions imputables a les infraestructures incloses a l’estudi, i les 
diferents propostes de millora, en termes de població exposada s’exposa en aquest sub-capítol. 

En valors absoluts de població, la següent taula, partint del volum de població 
afectada pels nivells d’immissió en la situació actual, indica quants ciutadans quedarien inclosos 
en aquests rangs de valors si s’executessin les alternatives proposades com a línia de millora. 
Per a major claredat, la columna Variació indica el diferencial de volum de població de cada 
nivell sonor, sota cadascuna de les alternatives. 

 

Estadístiques de Població Exposada. Valors Absoluts. 

dBA 
Estat Actual  Alternativa 1  Alternativa 2 

nº habitants  nº habitants  variació nº habitants  variació

30‐45  305  426  121  458  153 

45‐50  478  953  475  1.012  534 

50‐55  1.131  846  ‐285  861  ‐270 

55‐60  403  209  ‐194  168  ‐235 

60‐65  144  70  ‐74  6  ‐138 

65‐70  40  2  ‐38  1  ‐39 

>70  46  2  ‐44  1  ‐45 

Total:  2.547 

Taula  8. Població exposada. Valors absoluts i variacions segons alternatives. 

Les mateixes dades, expressades en termes relatius (%) respecte a la població total del 
terme municipal afectada per les immissions procedents d’aquestes infraestructures, es mostren 
a la següent taula: 

 

Estadístiques de Població Exposada. Valors Estadístics. 

dBA 
Estat Actual  Alternativa 1  Alternativa 2 

nº habitants  nº habitants  variació  nº habitants  Variació

30‐45  12,0%  16,7%  4,8%  18,0%  6,0% 

45‐50  18,8%  37,4%  18,6%  39,7%  21,0% 

50‐55  44,4%  33,2%  ‐11,2%  33,8%  ‐10,6% 

55‐60  15,8%  8,2%  ‐7,6%  6,6%  ‐9,2% 

60‐65  5,7%  2,7%  ‐2,9%  0,2%  ‐5,4% 

65‐70  1,6%  0,1%  ‐1,5%  0,0%  ‐1,5% 

>70  1,8%  0,1%  ‐1,7%  0,0%  ‐1,8% 

Total:  100,0% 

Taula  9. Població exposada. Valors relatius i variacions segons alternatives. 

Atès que els escenaris assajats únicament contemplen reduccions de nivells sonors, no 
poden donar-se casos en què es detectin “empitjoraments”. En conseqüència, en aquelles 
caselles on s’observi un valor positiu (que implica un augment de població en aquella 
categoria), s’ha d’entendre que aquest augment es deu a ciutadans que “provenen” d’escenaris 
d’exposició prèviament més desfavorables. 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 11: Sant Cugat del Vallès. 

IT1310‐07_11 Rev. V01

11 de Desembre de 2014

Pàgina 46/ 68 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

La següent gràfica permet comparar la població exposada als nivells d’immissió 
originats per les infraestructures incloses a l’estudi, agrupades seguint la mateixa filosofia que 
les taules anteriors. Aquesta visualització permet observar el desplaçament de ciutadans de 
categories més altes d’immissió cap a categories pròpies de nivells de confort acústic més 
interessants. Val a dir que a la representació gràfica s’exclou la població amb nivells d’immissió 
menors a 45dBA en horari nocturn, ja que es considera que aquesta població, a la vista 
d’aquests nivells d’immissió tan baixos, queden fora de l’àmbit d’afectació de les 
infraestructures contemplades a l’estudi. 

 

  

Imatge 31: Gràfic comparatiu d’alternatives. Població exposada segons nivells d’immissió.  

 

En quant al número d’habitants que, pels efectes de les infraestructures contemplades 
a l’estudi, es troben exposats a un nivell d’immissió nocturn, Ln, superior als 55dBA i que, per 
tant, caldria considerar que es troben en una situació d’incompliment dels objectius de qualitat 
per a usos residencials, l’estat actual i les diferents alternatives ofereixen les següents 
avaluacions: 

 

Resum de Dades de Població Exposada. Objectius de 
Qualitat. 

dBA 
Estat Actual  Alternativa 1  Alternativa 2 

nº habitants  nº habitants  nº habitants 

Ln<55dBA  1.914 2.225 2.331 

Ln>55dBA  633 283 176 

Taula  10. Població exposada. Avaluació d’Objectius de Qualitat. 
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En quant a l’anàlisi comparatiu de les diferents mesures correctores analitzades, la 
següent taula mostra el número d’habitants que percebrien algun grau de millora com a 
conseqüència de la posada en pràctica de les mesures correctores proposades: 

 

Població que Percebria Millora. 

Alternativa 1  Alternativa 2 

Núm. Beneficiaris  Núm. Beneficiaris 

596  687 

Taula  11. Població exposada. Beneficiaris de les diferents línies d’actuació. 

S’observa que ambdues solucions assoleixen una millora significativa; sent millor la 
en termes acústics i de població exposada.  

7.5.- Valoració Econòmica dels resultats. 

En termes econòmics, les inversions estimatives associades a cascuna de les propostes 
de millora incloses en aquest estudi es detallen de forma aproximada. (Font: Base de Dades 
BEDEC per a obres d’edificació i enginyeria civil. Versió Gener 2014). 

7.5.1.- Alternativa 1: Pantalla acústica lineal. 

Construcció d’una pantalla acústica lineal de 850 metres de longitud, amb una alçada 
de 5m, total superfície estimativa 4.250’00m2. Cost de subministrament, muntatge, instal·lació, 
inclosos elements auxiliars, elements de subjecció, etc. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats de formigó. Preu unitari: 120€/m2. Preu total: 
510.000’00 €. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats d’acer i llana mineral. Preu unitari: 125€/m2. 
Preu total: 531.250’00€. 

- Material bàsic: vidre temperat/laminat. Preu unitari: 217€/m2. Preu total: 
922.250’00€. 

7.5.2.- Alternativa 2: Pantalla acústica d’alt rendiment (voladís inclinat). 

Construcció d’una pantalla acústica lineal de 850 metres de longitud, amb una alçada 
de 5m, amb una coronació inclinada de 4m de longitud a 45º d’inclinació, total superfície 
estimativa 7.650’00m2. Cost de subministrament, muntatge, instal·lació, inclosos elements 
auxiliars, elements de subjecció, etc. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats de formigó. Preu unitari: 180€/m2. Preu total: 
1.377.000’00 €. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats d’acer i llana mineral. Preu unitari: 187€/m2. 
Preu total: 1.430.550’00€. 
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7.6.- Valoració Global dels resultats. 

La següent taula exposa el resum de les principals característiques de les diferents 
alternatives estudiades, tant en termes de població afectada, com en termes d’inversió 
econòmica. S’hi mostren les següents variables: 

- Número de ciutadans que, pels efectes de les infraestructures incloses a l’estudi, es 
troba sotmesa a un nivell d’immissió nocturn, Ln, superior als 55dBA. Aquesta 
dada es mostra tant per l’a situació actual , com sota el supòsit de cadascuna de les 
alternatives de millora estudiades. 

- Número de ciutadans que, mitjançant cadascuna de les línies d’actuació, 
percebrien una millora en els nivells d’immissió nocturns. 

- Número de ciutadans que, respecte l’estat actual, experimentarien una millora 
d’immissió tal que passarien a rebre un nivell d’immissió nocturna inferior als 
55dBA. 

- Inversió estimativa associada a cadascuna de les alternatives, considerant la 
implementació bàsica. 

- Ràtio d’inversió per ciutadà beneficiat, per a cadascuna de les alternatives incloses 
a l’estudi. 

 

Ràtios Econòmics 

dBA 
Estat Actual  Alternativa 1  Alternativa 2 

nº habitants  nº habitants  nº habitants 

Ln>55dBA  633  283  176 

Beneficiaris globals  596  687 

Variació a Ln<55dBA  350  457 

Inversió Estimativa  510.000 €  1.377.000 € 

Ràtio €/Beneficiari  856  2.004 

Taula  12. Taula resum. Comparativa general entre alternatives. 

Les alternatives 1 i 2 focalitzen la seva acció sobre les zones residencials directament 
afectades per l’eix AP-7/B-30, millorant l’apantallament construït actualment. (pantalla de 
petites dimensions i amb discontinuïtats) 

El fet de què es disposa d’una pantalla acústica prèvia, dóna lloc a un escenari en què 
resulta complicada la implementació de solucions d’apantallament amb un rendiment elevat i  
alhora econòmiques, requerint un esforç inversor molt elevat. Aquesta inversió es traduiria en 
termes de percepció sonora, en una disminució important de soroll de l’AP-7/B-30 a peu de 
carrer (via pública) i als primers pisos dels edificis residencials propers. 

Segons les dades recollides en aquest estudi informatiu, la alternativa 2 és la que 
presenta un balanç més atractiu en quant a la millora acústica esperada a la zona residencial, tant 
en termes de reducció de nivells sonors (segons es mostra a la gràfica nº31) com en termes de 
volum de població beneficiada (taula nº11).  

D’aquesta forma, l’opció 2 beneficiaria a prop de set-cents ciutadans, dels quals més 
de la meitat passarien a estar exposats a nivells d’immissió nocturna inferiors als 55dBA. 
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Val a dir, que l’abast econòmic d’aquesta operació dependrà molt de l’estratègia que 
es segueixi per assolir aquesta fita, situant-se en un ràtio de 2.004€ per càpita (beneficiària) si es 
considera un ordre d’inversió de 1,377M€.  

En el cas de l’alternativa 1 les previsions apunten a què la població beneficiada es 
situaria al voltant de les sis-centes persones beneficiàries, de les quals prop de la meitat 
passarien a estar exposades a nivells d’immissió nocturna inferiors als 55dBA. El ràtio 
econòmic previst  es redueix a menys de la meitat respecte a l’alternativa 2 (de 2.004€/benef. a 
856€/benef.). 

En conclusió, qualsevol de les dues alternatives impliquen una millora perceptible de 
l’impacte acústic de l’ eix viari estudiat, però amb una inversió econòmica important. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 11: Sant Cugat del Vallès. 

IT1310‐07_11 Rev. V01

11 de Desembre de 2014

Pàgina 50/ 68 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex I FITXES DE  MESURA DE CURTA DURADA 
 
 
 



Punt 1
Carrer Josep Maria de Segarra, 25

Dia 06/11/2014

Hora d’Inici 12:09h

Durada 10 min

Leq dB(A) 57,3 dBA
L10 dB(A) 58,8 dBA

L90 dB(A) 55,5 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) -

Motos
(vehicles/10min) -

Pesats
(vehicles/10min) -

Observacions Afectació AP-7

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): 6
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -

Punt 2
Carrer Josep Maria de Segarra, 5

Dia 06/11/2014

Hora d’Inici 12:24h

Durada 10 min

Leq dB(A) 52,4 dBA
L10 dB(A) 53,2 dBA

L90 dB(A) 50,2 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) -

Motos
(vehicles/10min) -

Pesats
(vehicles/10min) -

Observacions Afectació AP-7 apantallada per edificis

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): 4
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -



Punt 3
Rambla Baixador, 39

Dia 06/11/2014

Hora d’Inici 12:49h

Durada 10 min

Leq dB(A) 57,7 dBA
L10 dB(A) 61,5 dBA

L90 dB(A) 51,7 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) 23

Motos
(vehicles/10min) 0

Pesats
(vehicles/10min) 5

Observacions Trànsit local

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): 6
Amplada de la via (m): 5
Amplada de la vorera (m): 1+10
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: 2
Sentits de circulació: 2
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Annex II FITXES DE  MESURA DE LLARGA DURADA 

 



Lden = -- dB(A) Leq dia(7-21h) = 63,7 dB(A) Leq vespre(21-23h) = 62,8 dB(A) Leq nit(23-7h) = 58,1 dB(A) 

Punt 1*

Carrer Folch i Torres, 9

Observacions: Punt representatiu del soroll de trànsit de l’autopista AP-7

Alçada del sonòmetre (m): -
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt 
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -

Data: 28/10/2013 – 03/11/2013            Hora d’inici:  19:00h    
Temps total de mesura: 1 setmana  Hora de finalització:  19:00h

* Dades extretes del Informe de Mesures de Soroll de l’autopista del Mediterrani (Novembre 2013) realitzat per la Diputació de Barcelona 

Lden = -- dB(A) Leq dia(7-21h) = 67,9 dB(A) Leq vespre(21-23h) = 66,3 dB(A) Leq nit(23-7h) = 62,0 dB(A) 

Punt 2*

Carrer Guadalajara, 1

Observacions: Punt representatiu del soroll de trànsit de l’autopista AP-7

Alçada del sonòmetre (m): -
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt 
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -

Data: 21/10/2013 – 27/10/2013                  Hora d’inici: 19:00h    
Temps total de mesura: 1 setmana  Hora de finalització:  19:00h

* Dades extretes del Informe de Mesures de Soroll de l’autopista del Mediterrani (Novembre 2013) realitzat per la Diputació de Barcelona 
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Annex III PLÀNOLS DE CARTOGRAFIA ACÚSTICA 
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Annex IV BUTLLETINS DE VERIFICACIÓ PERIÒDICA 

DELS INSTRUMENTS 
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1.- INTRODUCCIÓ. 

L’any 2013, l’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar el Pla de Sostenibilitat 
Ambiental (PSAMB) com a full de ruta de les línies estratègiques d'actuació, així com les 
mesures i accions concretes a desenvolupar per a la sostenibilitat ambiental en el territori 
metropolità. 

Aquest Pla va plantejar la sostenibilitat a diferents escales: el conjunt del territori 
metropolità, la pròpia Institució de l’AMB i els 36 municipis que en formen part. I cadascuna de 
les tres escales es va estructurar en 6 eixos temàtics, essent l’educació per a la sostenibilitat un 
eix de caràcter transversal. 

 

     
Imatge 1:: Estructura i eixos del PSAMB (AMB, 2013) 

 

Dins de l’eix 5 de Salut ambiental, es va realitzar un innovador treball per saber la 
qualitat acústica global del territori metropolità, on es va recopilar i analitzar tota la informació 
existent, tant a nivell municipal com de les infraestructures viàries, ferroviàries i aeroportuàries 
més rellevants. La diferent procedència de la informació va fer necessari un tractament previ 
d’homogeneïtzació d’aquesta i alhora un nou càlcul de les fonts que es solapaven en un mateix 
àmbit, per així tenir una imatge del soroll total final. 

Aquest treball va permetre tenir la primera imatge acústica global de l’àrea 
metropolitana. Això va permetre per un cantó identificar les zones on probablement hi ha algun 
conflicte acústic i per l’altre cantó identificar les zones amb major qualitat acústica que 
s’haurien de preservar. 

Tal i com ja recollia una de les mesures del PSAMB, el present treball vol aprofundir 
en la línia iniciada pel treball anteriorment explicat i analitza amb major detall els punts que 
s’han considerat més problemàtics a nivell acústic. Així, el primer vector sobre el qual 
s’aprofundeix és en avaluar l’afectació deguda a les grans infraestructures i eixos viaris, i 
estudiar la viabilitat i efectivitat d’eventuals mesures correctores. 

A partir dels 17 punts a priori més crítics presents a l’AMB, s’ha realitzat una 
modelització acústica de major detall per confirmar sí és una zona amb problemes de superació 
acústica, i en cas que ho sigui, establir les mesures correctores més adequades i més efectives en 
cada cas. Al llarg de l’any 2013 s’ha realitzat el projecte d’integració de la cartografia acústica 
dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona AMB, com a primer pas d’una ambiciosa 
línia de treball i amb un important ventall d’aplicacions per a agilitzar el control i la gestió del 
soroll ambiental als municipis de l’AMB. 
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Imatge 2: Nivells de soroll diürn, AMB 2013 

2.- OBJECTE I ABAST DE L’ESTUDI. 

Les àrees analitzades a cadascun dels casos específics aprofundeixen en l’estudi de les 
afectacions identificades a l’àrea d’influència de les principals infraestructures de la zona, tant 
les que es localitzen fora del casc urbà, com les que es localitzen a l’interior de l’àrea urbana. 
S’inclouen en el catàleg de focus sonors tots aquells que han estat inclosos en les diferents 
versions de cartografia acústica incloses en el PSAMB, i que generalment responen a grans 
eixos viaris i vies d’alta capacitat, carreteres interurbanes, comarcals i nacionals, així com eixos 
ferroviaris. En aquells casos en què el municipi disposa de mapa acústic de trànsit viari local, 
aquest vector també s’inclou en l’anàlisi. 

Atès que la integració de la cartografia acústica en aquestes zones ha posat de relleu 
l’existència d’àrees de superació dels nivells sonors permesos o desitjables (aquests indicadors 
existents s’obtenen de contrastar els diferents mapes de soroll d’infraestructures respecte els 
llindars permesos), l’anàlisi en detall s’orientarà a determinar l’aportació de cadascuna de les 
infraestructures, per a comprovar que efectivament aquests indicadors de superació són 
representatius del que succeeix en l’escenari real, i estudiar quines actuacions correctores poden 
oferir una millora significativa. 
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3.- MARC LEGAL I NORMATIU. 

La legislació aplicable en afers relatius al control i la gestió del soroll ambiental es 
desglossa en diferents lleis i reglaments, de caràcter estatal, autonòmic i local, que es presenten 
a continuació:  

- Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del 
soroll ambiental. Àmbit d’Aplicació: Comunitat Econòmica Europea. 

- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll. Àmbit d’aplicació: estat 
espanyol. 

- Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, en allò referent a l’avaluació i gestió 
del soroll ambiental. Àmbit d’aplicació: estat espanyol. 

- Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a zonificació acústica, 
objectius de qualitat i emissions acústiques. Àmbit d’Aplicació: estat 
espanyol.  

-  Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
Àmbit d’aplicació: Catalunya. 

- Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a 
l’elaboració de Mapes de Capacitat Acústica. Àmbit d’aplicació: Catalunya.  

- 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. Àmbit d’aplicació: Catalunya. 

- Ordenances Municipals específiques per al control i la gestió del soroll i les 
vibracions. Àmbit d’aplicació: termes municipals inclosos en l’àrea d’estudi.  

Les àrees d’afectació de les diferents infraestructures s’han obtingut dels 
corresponents estudis específics i mapes estratègics de soroll elaborats per les Administracions 
titulars. 

Per a l‘elaboració dels mapes de soroll actualitzats s’han emprat tècniques de 
modelització i simulació incloent els mètodes de càlcul definits a l’Annex 8 – Exigències 
relatives als mètodes de càlcul i mesurament per a la determinació dels índexs de soroll i els 
equips de mesurament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, tal i com s’indica al capítol de metodologia. 
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4.- METODOLOGIA. 

L’estudi específic dels potencials escenaris de conflicte es desenvoluparà seguint el 
següent esquema de treball:  

 

 

 

 

 

DIAGNOSI 
PSAMB

•Població

•Usos Sensibles

•Àrees de Conflicte

AVALUACIÓ 
INCIAL

•Plà d'Usos/POUM/Mapes de Capacitat

•Usos Sensibles

•Participació Ajuntaments

MODELITZACIÓ

•Cartografia BR/ICC

•Aforaments MFOM/Diputació BCN/Estudis de Mobilitat

•Aforaments ferroviaris

TREBALL DE 
CAMP

•Sonometries

•Aforaments

•Observacions in situ

AVALUACIÓ EN 
DETALL

•Població

•Usos Sensibles

•Àrees de Conflicte

MESURES 
CORRECTORES

•Tècniques

•Inversions

•Efectivitats

DOCUMENT

•Critesis de l'estudi i metodologia

•Cartografiat de resultats de modelització

•Conclusions
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4.1.- Diagnosi a partir dels Resultats del PSAMB. Avaluació Inicial. 

En el transcurs dels anteriors treballs d’integració de la cartografia acústica de l’Àrea 
Metropolitana (2013), s’identificaren una sèrie d’escenaris en els quals els resultats apuntaven a 
una possible existència de superacions importants de nivells sonors per sobre dels previstos o 
permesos, en el què s’anomenen zones de conflicte, deguda a la coexistència entre usos 
residencials i grans infraestructures i eixos viaris, de titularitat i/o gestió supramunicipal. Amb 
la finalitat d’aprofundir en l’estudi de l’abast d’aquests escenaris de conflicte, i determinar la 
possibilitat d’emprendre mesures correctores o programes de millora, des del PSAMB es van 
seleccionar un total de 17 punts/escenaris, on es va considerar prioritari fer un primer estudi 
d’aprofundiment. 

Els àmbits d’estudi, amb infraestructures de mobilitat que probablement tenen una 
incidència sobre zona urbana, són els següents: 

 

1. Zona Castelldefels: C-32, C-31 i C-245 

2. El Prat de Llobregat: Carretera B-250 

3. Nus Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern: B-23, N-340, B-20, C-245 

4. Sant Feliu de Llobregat: A-2, B-23 i via del tren 

5. Sant Vicenç dels Horts: A-2, B-23 i va del tren 

6. Molins de Rei: A-2, B-23, N-340 Nord, AP-2, C-1413a i via del tren 

7. Cervelló: N-340 Nord 

8. Pallejà: A-2, C-1413a, AP-2 

9. El Papiol: A-2, C-1413a, AP-2 

10. Sant Andreu de la Barca: A-2, AP-7 i via del tren 

11. Sant Cugat del Vallès: Barri de Mirasol, afectat per AP-7 

12. Badia del Vallès: zona adjacent a la C-58 

13. Zona de Ripollet i Cerdanyola: C-58 i via del tren 

14. Zona Nord de Montcada: C-33, C-17 i via del tren 

15. Badalona – Sant Adrià del Besòs: C-31 

16. Badalona: B-20 Nord 

17. Montgat: C-31 

 

La següent ortofotoimatge ubica els àmbits d’estudi sobre la imatge de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

S’observa que es concentren especialment al corredor d’infraestructures del Baix 
Llobregat, la circumval·lació de l’autopista AP-7, així com a nusos viaris de la zona d’accés des 
del Maresme o des del Garraf, a banda d’un cas proper al Prat de Llobregat, però associat a 
trànsit viari. 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 12: Badia del Vallès. 

IT1310‐07_12 Rev. V01

11 de desembre de 2014

Pàgina 9/ 69 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

 
Imatge 3: Localització de les àrees d’estudi en detall. 

 

Per tal de determinar l’abast dels eventuals conflictes o àrees de superació dels llindars 
sonors previstos, es realitzarà una anàlisi preliminar dels usos sensibles ubicats a cadascuna de 
les zones d’estudi o les seves immediates proximitats. Aquest exercici permetrà conèixer amb 
més detall la tipologia d’usos afectats (habitatges, àrees educatives o culturals, centres sanitaris, 
etc.). Tanmateix, permetrà disposar d’un criteri més per a decidir quines zones han de ser 
objecte d’actuacions correctores o preventives, o quines zones poden situar-se en un segon 
terme de prioritat. 

4.2.- Modelització en detall de l’àmbit en estudi. 

Les característiques de l’espai estudiat i dels focus sonors que hi intervenen es 
reproduiran sobre un model de càlcul, que permetrà estudiar mitjançant càlculs predictius, els 
efectes de les diferents vies d’actuació que es proposin. 

Les modelitzacions es calcularan mitjançant les metodologies definides per a cadascun 
dels tipus de font sonora que poden intervenir en un estudi predictiu de soroll ambiental, segons 
els mètodes recollits a l’Annex 8 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica: 

- Caracterització i Modelització del soroll de trànsit rodat segons el mètode 
NMPB-Routes (1996/2008). 
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- Caracterització i Modelització del soroll de trànsit ferroviari, si s’escau, 
segons el mètode NMPB-Fer i model SRM-II. 

- Modelització de trànsit aeroportuari segons ECAC Doc.29. 

A diferència dels Plans d’Acció clàssics, la possibilitat de poder emetre una diagnosi 
del vector soroll en el seu conjunt permetrà també determinar l’origen de les diferents 
contribucions, per tal de conèixer també la jerarquia de responsabilitats a l’hora d’afrontar un 
hipotètic pla de mesures correctores. 

D’aquesta manera, s’identificaran els focus i s’agruparan per tipologies, diferenciant-
ne les característiques i els aspectes més rellevants que ajudin a interpretar la realitat sonora en 
la que participen. 

En referència a la cartografia emprada per a l’estudi, cal destacar l’ús d’una base 
cartogràfica amb un grau de detall inusual per aquest tipus de treballs. Així, si habitualment les 
bases cartogràfiques de referència parteixen de les sèries d’escala 1:5000 de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC), amb corbes de nivell de 5 metres de resolució, en aquest estudi 
s’ha regenerat la topografia a partir de les matrius de model digital de terreny elaborades per 
Barcelona Regional a partir de dades de l’ICC. Aquest format consisteix en reconstruir el 
terreny amb matrius de punts equiespaiats 2x2 metres en el pla X,Y, amb una resolució d’alçada 
de 1cm. Aquesta altíssima resolució permet reproduir amb molt més detall la forma i evolució 
del sòl,i conèixer el seu efecte sobre la propagació del so. 

Les següents imatges mostren la diferència en grau de detall entre una topografia 
reconstruïda a partir de corbes de nivell amb 5m de resolució, i el mateix terreny reconstruït a 
partir d’una matriu DTM de 2x2m de resolució: 

 

 
Imatge 4: Reconstrucció de topografia a partir de corbes de nivell de 5m de resolució V. 
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Imatge 5: Reconstrucció de topografia a partir de matriu DTM amb 2x2m de resolució H. 

 

Les estadístiques meteorològiques s’han inclòs en la modalitat que recomana la guia 
de bones pràctiques per a la confecció de mapes estratègics de soroll de la Unió Europea (Good 
Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise 
Exposure). En base a aquest text de mètodes recomanats per a la confecció de mapes acústics 
mitjançant eines de modelització, les circumstàncies meteorològiques es consideraran, en funció 
de la franja horària d’estudi, amb els següents condicionants: 

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari diürn és del 50%.   

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari de vespre és del 75%.   

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari nocturn és del 100%.   

D’aquesta manera, cal preveure que la modelització de les dades de caracterització 
nominals (representatives per a una anualitat) dels elements inclosos a l’escenari, oferirà uns 
resultats lleugerament sobre-estimats. Aquesta deriva es considera que incrementa les garanties 
de les polítiques de gestió i protecció de la població vers a les exposicions al soroll ambiental. 

Altres variables pròpies de la modelització contemplen una única reflexió en façanes 
(seguint les recomanacions de càlcul del mètode NMPB, atès que essencialment el soroll 
considerat a l’estudi prové del trànsit) , i consideren els paviments com a superfícies 
acústicament reflectants (llevat d’allà on explícitament es tingui constància de què el paviment 
sigui drenant, porós o sonoreductor), al contrari de les zones vegetades o agràries, on es 
considerarà que el sòl és predominantment fonoabsorbent. 

La modelització s’ha dut a terme sobre la plataforma CadnaA, desenvolupada per 
Datakustik GmbH. Aquest software permet integrar la totalitat de les dades necessàries per a la 
modelització d’escenaris urbans, industrials i entorns d’infraestructures (propagació acústica en 
ambient exterior), i reproduir les condicions de propagació sonora mitjançant els algorismes de 
càlcul oficialment recomanats a tal efecte. 
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El tractament de dades posteriors, tant pel que fa a l’edició de cartografia, l’anàlisi de 
resultats i els càlculs estadístics i comparatius, s’han desenvolupat sobre la plataforma MapInfo, 
desenvolupada per PitneyBowes Software Inc. Aquesta eina permet dur a terme el tractament 
gràfic i de dades en un entorn georeferenciat, assimilable per a la majoria de les plataformes de 
gestió d’informació geogràfica (GIS). 

4.3.- Treball de Camp i Sonometries de la Zona d’Estudi. 

La realitat sonora de l’espai estudiat es contrastarà mitjançant la realització de 
sonometries in situ, amb les que en primer lloc es copsarà la precisió dels valors reflectits als 
diferents tipus de mapes de sorolls. La pròpia campanya de treball de camp permetrà conèixer 
amb detall les condicions de l’entorn i les característiques de l’escenari que han de permetre 
explicar les línies de treball que s’encetaran. 

Les sonometries es duran a terme seguint el protocol definit a l’efecte als Annexos 
tècnics de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i en cas 
de discrepància, es resoldran seguint allò que disposa la Norma ISO:1996 sobre mesura i 
avaluació de nivells sonors ambientals, o bé aquell procediment que cada cas particular 
aconselli. 

En funció de les característiques de l’entorn i/o del soroll a caracteritzar, les 
sonometries es podran realitzar mitjançant mostres de curta durada, o bé mitjançant registres de 
llarga durada i monitoritzacions. 

Alhora, el treball de camp permetrà recopilar un important volum de dades que 
permetran complementar les cartografies (ubicació d’elements rellevants, edificacions noves, 
apantallaments recents, etc) o bé per explicar alguns resultats (aforaments parcials, distribució 
d’usos, etc). 

Per a la realització de les sonometries i les monitoritzacions, s’han utilitzat els 
següents equips: 

- Sonòmetre integrador/analitzador Bruel&Kjaer, Mod. 2250, nº de sèrie 2765002. 
- Sonòmetre integrador/analitzador CESVA, Mod. SC-310, nº de sèrie T224286. 
- Sonòmetre integrador/analitzador CESVA, Mod. SC-310, nº de sèrie T224583. 
- Calibrador de nivell sonor CESVA, Mod. CB-5, nº de sèrie  035126. 
- Calibrador de nivell sonor CESVA, Mod. CB-5, nº de sèrie  041298. 
- kit/micròfon d’ intempèrie CESVA, Mod. TK-1000, núm. de sèrie T224851. 
- kit/micròfon d’ intempèrie CESVA, Mod. TK-1000, núm. de sèrie T227636. 
- Estacions de monitorització sonora contínua en ambient exterior (IP65). 

L’instrumental es manté al corrent de les seves obligacions de verificació periòdica i 
Metrologia Legal, segons l’estipulat a l’Ordre Ministerial ITC/2845/2007, del Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme, pel qual es regula el control metrològic de l’estat dels 
instruments destinats a la mesura de so audible i dels calibradors acústics.  
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4.4.- Avaluació detallada. 

4.4.1.- Avaluació en termes d’edificis exposats. 

Els resultats de la modelització es contrastaran amb les observacions de camp, per 
garantir que els resultats de la modelització són representatius de l’escenari assajat. Alhora, es 
compararan els resultats obtinguts, un cop validats, amb els resultats copsats al PSAMB, per tal 
de confirmar o desestimar, si s’escau, l’existència i abast del conflicte acústic. 

Per tal de determinar l’abast d’una eventual zona de conflicte, els nivells sonors 
calculats es contrasten amb els valors permesos segons els Mapes de Capacitat Acústica, en 
aquells municipis en què aquest Mapa ha estat aprovat i sigui vigent. En casos en els quals no hi 
hagi Mapa de Capacitat Acústica o bé no estigui actualitzat, i atès que els conflictes s’estudien 
sobre usos receptors essencialment residencials, es tindrà en compte que els valors objectiu 
d’una zona de sensibilitat acústica A4 (predomini del sòl d’ús residencial) o d’una zona B1 
(coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents) 
són de 65 dBA en període diürn i vespre, i de 55 dBA en període nocturn, per a zones 
urbanitzades existents. 

Per a il·lustrar l’abast d’una determinada zona de superacions, s’empra la mateixa 
codificació que la utilitzada al PSAMB per a representacions sobre ortofotomapes o plataforma 
Google Earth: esferes de color vermell indiquen edificis on s’enregistren superacions de més de 
10dBA dels nivells d’immissió nocturna respecte els valors permesos per a usos residencials, i 
les esferes taronges identifiquen superacions d’entre 5 i 10 dBA. 

Convé tenir present que les esferes mostrades al PSAMB s’obtenien d’avaluar 
l’afectació d’un determinat edifici a partir dels plànols d’isòfones publicats per a cada 
infraestructura i que, per norma general, corresponen a càlculs de propagació expressats en 
malles de nivells sonors a 4 metres sobre el nivell del sòl. 

En el cas de la modelització detallada que s’ha dut a terme per a aquest treball, en 
canvi, l’avaluació determina la condició pitjor de cada agrupament de façanes (amb una 
resolució de parcel·la o illa d’edificis). Això, a efectes pràctics, vol dir que l’avaluador de 
façanes determina el major nivell d’immissió dels calculats a qualsevol dels trams de façana, i a 
qualsevol de les alçades/pisos.  

Recuperant d’aquest càlcul els nivells corresponents a una alçada de 4 metres, s’obté 
un indicador visual còmode i representatiu, resultat de simplificar l’enorme volum de dades que 
es genera amb el procediment d’avaluació acústica d’edificis, i fàcilment comparable amb les 
dades extretes de la primera fase del PSAMB. 

Les següents imatges il·lustren aquest procés d’extracció de dades a partir de 
l’avaluació d’edificis. 

La primera imatge correspon al resultat gràfic d’executar el procediment de càlcul 
d’immissions a façana d’un determinat bloc d’edificis, en aquest cas d’una alçada equivalent a 9 
pisos (PB+8). S’observa que el procediment de càlcul determina el nivell d’immissió a 
cadascuna de les plantes, i en trams equiespaiats per tal d’obtenir una matriu d’indicadors que 
sigui representativa:  
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Imatge 6: Resultat de l’avaluació d’edificis (immissions a façanes) en uns blocs de PB+8 plantes. 

L’indicador d’avaluació d’edifici “resumeix” els resultats dels indicadors de façana, i 
retorna tres paràmetres: 

- Les plantes de l’edifici en les quals es detecta superació respecte el llindar 
d’immissió per a usos residencials (a l’exemple, s’observen superacions des de la 
planta 1 fins a la 8). 

- El nivell d’immissió màxim enregistrat a qualsevol dels trams de façana i a 
qualsevol planta, en període diürn i nocturn. A l’exemple, l’avaluador indica que 
els nivells màxims són de 69 i 63dBA per als períodes diürn i nocturn, 
respectivament. 

        
Imatges 7 i 8: Indicadors d’avaluadors d’edifici a partir de les immissions en façana, període dia i nit. 

Finalment, per obtenir una representació que resulti fàcilment comparable amb els 
resultats dels treballs realitzats pels diferents ens titulars de les infraestructures, i recopilats al 
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PSAMB, de cadascun d’aquests avaluadors d’edifici s’extreuen les dades corresponents a una 
alçada de 4 metres, i es mostren sobre una base de Google Earth amb la mateixa codificació de 
colors que el PSAMB, en funció de la superació identificada. 

4.4.2.- Avaluació en termes de població exposada. 

Com a factor determinant en el procés d’avaluació de l’abast d’una determinada zona 
de conflicte acústic, i com a criteri objectiu que permet valorar l’efectivitat d’eventuals mesures 
correctores, el treball inclou també un anàlisi en termes de població exposada. 

En aquest sentit, el creuament de les àrees d’afectació (plànols d’isòfones) amb les 
bases de dades que combinen edificació, usos del sòl i cens/demografia permet obtenir de cada 
escenari estudiat, una correlació amb el nombre d’habitants afectats pels diferents ventalls de 
nivells sonors, valorar el volum de ciutadans que es veurien beneficiats per les diferents 
alternatives de millora, etc. 

En concret, l’estudi aprofundeix en l’anàlisi demogràfic d’exposicions al soroll des de 
quatre perspectives: 

- Quantificant, en números absoluts (nº d’habitants), la població exposada als 
diferents nivells sonors generats per les infraestructures i xarxes de mobilitat 
objecte d’anàlisi, tant en les circumstàncies actuals (models actualitzats), com 
sota les diferents propostes de línies d’actuació que s’analitzen per a millorar les 
zones de conflicte. 

- Analitzant, en termes relatius (% d’habitants respecte el cens total del municipi), 
la part proporcional de la població inclosa en l’àmbit d’estudi, sota els diferents 
escenaris avaluats: estat actual, i eventuals línies d’actuació. 

- Quantificant el volum de població, en nº d’habitants, que veuen incrementat el seu 
confort acústic com a conseqüència de les diferents propostes de millora 
avaluades.  

- Avaluant l’escenari de superacions, en termes absoluts (nº d’habitants), 
identificant el número d’habitants exposats a un nivell sonor nocturn (Ln) superior 
als 55dBA, en tant que aquest llindar és el nivell objectiu de qualitat acústica per 
usos residencials en horari nocturn, segons figura a l’Annex A de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de Protecció contra la Contaminació Acústica.    

L’anàlisi en termes de població exposada permetrà disposar també d’un barem 
objectiu que assigna a cada proposta de millora un paràmetre comparable. 

Cal tenir present, a l’hora de valorar les dades d’efectivitat i població exposada, que 
l’estudi inclou únicament les grans infraestructures i els principals eixos viaris que pertanyen (o 
afecten) cadascun dels àmbits analitzats. En canvi, l’anàlisi estadístic i demogràfic 
necessàriament inclou com a paràmetre la totalitat del cens dels termes municipals afectats. En 
conseqüència, cal ser curosos a l’hora de valorar les eventuals conclusions que es puguin 
extreure de l’anàlisi de dades: 

- Una mesura correctora implementada en els municipis A i B, i que aparentment 
suposen una millora per a un “X”% de la població, no serà comparable a no ser 
que es ponderi aquest percentatge respecte al nº total d’habitants del terme. En 
conclusió, per a la valoració comparativa d’unes determinades actuacions, és molt 
més recomanable comparar el volum total de ciutadans, si la comparació es 
realitza entre actuacions proposades a termes municipals diferents.  
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- En canvi, per a la comparació d’efectivitats de mesures correctores proposades en 
l’àmbit d’un mateix terme municipal, la comparació de població en termes de 
percentatges probablement ofereixi una perspectiva més àgil. 

- D’altra banda, el fet d’incloure un numero limitat de fonts sonores en els estudis, 
implica que les conclusions que se’n extreguin seran vàlides només pels nivells 
sonors associats a aquelles infraestructures. A efectes pràctics, si les taules 
d’avaluació d’un determinat escenari mostren els diferents grups de població 
afectats pels diferents nivells sonors, referits a la totalitat de la població, cal tenir 
present que les estadístiques es refereixen únicament a nivells sonors atribuïbles a 
les infraestructures incloses a l’estudi. En cap cas, aquestes taules-resum poden 
considerar-se extrapolables a la totalitat de la població, en tant que molt 
probablement existeixen altres escenaris sonors i ciutadans exposats a nivells 
sonors, d’altres fonts de soroll (altres infraestructures, trànsit local, etc) que no 
formen part de l’escenari estudiat a cada cas.  

4.5.- Mesures i accions preventives/correctores. 

S’enumeraran en aquest capítol un recull de les principals línies de treball que podrien 
estudiar-se amb la finalitat de minvar l’impacte acústic de les activitats i/o infraestructures que 
contribueixen de forma determinant a la superació dels llindars acústics.  

Tradicionalment, per reduir el nivell de so emès per una font de soroll en un receptor 
concret, es pot actuar: 

- Sobre la font. En termes estrictament acústics, és el mètode més efectiu, ja que 
evita la propagació i dispersió de les ones sonores tan bon punt son emeses per la 
font de soroll. L’àrea beneficiada és la pràctica totalitat de l’entorn del focus 
sonor. A la pràctica, això es tradueix en encapsulaments/tancaments (molt habitual 
en el tractament de focus industrials i màquines), millores en característiques 
pròpies del sistema emissor (com pot ser l’asfalt sonoreductor en xarxes viàries), 
etc.  

- Sobre el camí de propagació, les tècniques solen orientar-se a dificultar la 
propagació de les ones sonores, mitjançant obstacles que obliguin a les ones 
sonores a superar elements d’apantallament, difraccions, etc. L’exemple clàssic és 
la pantalla acústica que evita en part la propagació del so emès pel trànsit viari. 
L’àrea beneficiada en aquest cas és limitada a les zones per a les quals s’ha 
dissenyat la millora. Receptors situats fora d’aquesta àrea de millora no percebran 
cap canvi, o poden fins i tot veure’s perjudicats.   

- Sobre el propi receptor. En casos en què l’actuació sobre la font o el camí de 
propagació és inviable (cost, dimensions, etc), s’estudia la possibilitat d’actuar 
sobre l’ítem receptor per tal de protegir-lo, en la mida del possible, de les 
immissions exteriors. En el cas d’edificis i habitatges, per exemple, aquesta línia 
inclou la millora dels elements de façana (façana, finestres, etc), tractaments de 
coberta i altres línies d’actuació, destinades a millorar la qualitat acústica a 
l’interior dels edificis. 

Altres solucions no estrictament acústiques passarien per optar per una reordenació 
racional del territori impedint usos conflictius adjacents, reorganització de la mobilitat, control 
de la velocitat de vehicles mitjançant controls semafòrics, gestió adequada de les activitats, etc. 
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Pel que fa a minvar l’afectació acústica de grans eixos viaris, les actuacions poden 
incloure qualsevol de les tres línies de treball, per bé que predominen les intervencions en forma 
de pantalles acústiques. 

L’estratègia que s’ha demostrat més efectiva per conflictes de trànsit viari interior als 
entramats urbans és la implementació de sistemes de regulació i gestió del trànsit que, sense 
minvar la mobilitat i les necessitats de transports i desplaçaments, permeti donar-hi resposta 
aconseguint una progressiva disminució dels nivells sonors als usos més sensibles. 

Els programes de regulació i gestió del trànsit urbà contemplen des de reduccions de 
velocitat i pacificacions o peatonalitzacions de vials que no necessiten donar cabuda a un 
aforament elevat de vehicles, a regulacions horàries en el cas de centres urbans per permetre 
l’aprovisionament de mercaderies durant una franja horària determinada, etc. Altres mesures 
consisteixen en regulacions de vialitat forçant la utilització de vials alternatius de forma activa 
(restriccions) com passiva (deixant a lliure elecció dels conductors, per tal de que per tendència 
natural s’acabi utilitzant rutes amb menor recorregut o més ràpides, però dissenyades per tal de 
proporcionar menor impacte a la població). 

En vies d’elevada densitat també s’està demostrant una certa efectivitat en quant a l’ús 
de paviments sonoreductors i fonoabsorbents, encara que cal considerar el sobrecost 
d’implantació, les necessitats de manteniment, etc. 

En aquells casos en els que les estratègies de minoració dels nivells de contaminació 
acústica no assoleixen els objectius marcats, o bé hi resulten inviables, cal pensar en la protecció 
dels usos sensibles per tal de garantir, si no es pot en l’exterior, un confort mínim al seu interior. 
Aquestes mesures correctores consisteixen en incrementar el grau d’aïllament en façana dels 
receptors (habitatges, centres educatius, centres sanitaris i hospitalaris, etc.) vers el soroll 
exterior. En el cas d’edificacions existents, això implica normalment la millora o reforç dels 
tancaments exteriors (finestres i carpinteries), i en el cas dels edificis en fase de projectes, 
vetllar per tal que els nivells d’aïllament previstos siguin els més adients a garantir una correcta 
protecció vers els nivells sonors exteriors. 

En definitiva, es contemplaran de forma diferenciada les mesures correctores que 
impliquin actuacions sobre el/els emissor/s (pantalles acústiques, talussos, paviments 
sonoreductors, etc), de les accions que impliquen intervencions sobre els usos receptors 
(actuacions sobre aïllaments en façana, recomanacions en distribució d’usos, etc), i les accions 
que requereixen una visió de conjunt de l’escenari i actuant sobre un ventall més ampli 
d’elements (mesures organitzatives, urbanístiques, etc.) 

Les diferents actuacions correctores seran objecte d’un estudi detallat, que inclourà, 
entre altres aspectes: 

- Una descripció, amb un grau de detall d’estudi informatiu, de les característiques 
tècniques o constructives, si s’escau, de les mesures proposades. 

- Una estimació, mitjançant assaig sobre el model o bé mitjançant previsions 
degudament justificades, dels efectes favorables que tindran sobre l’escenari 
acústic estudiat. Aquestes estimacions es descriuran tant en termes acústics 
(atenuacions, reduccions de dBA’s d’immissió) com en termes d’afectació 
(disminució del número d’usos afectats, població beneficiària de les millores, etc). 

- Una estimació del cost econòmic associat a cada mesura, juntament amb un ratio 
d’avaluació cost/benefici en termes de nivells sonors i població afectada. 

Cal recordar que els avaluadors d’edificis “clàssics” indiquen el nivell de soroll 
màxim identificat a qualsevol punt de la façana de l’edifici. En conseqüència, si un 
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apantallament protegeix efectivament les plantes inferiors d’un bloc de pisos, mentre que les 
plantes superiors queden fora de l’abast de l’apantallament, un avaluador d’edificis pràcticament 
no reflectirà cap mena de millora, per bé que aquesta millora efectivament hi sigui. 

Per evitar aquesta aparent “distorsió”, l’avaluació d’efectivitats de les eventuals 
mesures correctores s’ha dut a terme mitjançant l’avaluació d’edificis limitada a processar els 
nivells d’immissió a 4 metres d’alçada (equivalent a un primer pis). 

Per tal de disposar d’un esbós de criteri quantificable que permeti fer comparacions 
entre les diferents propostes de mesures correctores, es realitza una anàlisi estadística preliminar 
que, contemplant la totalitat dels edificis inclosos en l’àmbit d’estudi, en comptabilitza el grau 
de “benefici acústic” calculant el percentatge d’edificis que experimenten una millora lleu (entre 
0 i 2 dBA), mitjana (entre 2 i 5dBA) o clara (més de 5dBA de millora). 

A grans trets, els edificis inclosos a l’estudi són, aproximadament, els edificis inclosos 
en l’àrea d’aparent afectació extreta de les conclusions del PSAMB. Així, una mesura que 
ofereixi una efectivitat sobre el 15% dels edificis significa que s’han identificat millores en els 
nivells d’immissió en un 15% dels edificis inclosos en l’àrea d’estudi. Per tant, és un indicador 
molt orientatiu, en tant que una àrea d’estudi més àmplia o més estreta pot tenir una influència 
clara en la precisió d’aquest indicador estadístic.  

El capítol de mesures correctores es tancarà amb un resum de propostes analitzades, 
els avantatges i els inconvenients més destacats de cadascuna (cost, viabilitat, etc) amb les 
variables que poden ser essencials a l’hora de decidir quines accions es prioritzen respecte 
d’altres: 

- Solució més efectiva en termes estrictament acústics. 

- Solució més eficient en termes d’inversió vs edificacions beneficiades. 
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5.- DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA EN ESTUDI. 

Aquest document recull les tasques de recerca i anàlisi desenvolupades al voltant del 
cas nº12, que afecta al terme municipal de Badia del Vallès (Barcelona). 

5.1.- Descripció física de l’entorn. 

L’àrea estudiada pertany al terme municipal de Badia del Vallès. 

El municipi té una extensió de 0,91km2, i una població de pràcticament 13.531 
habitants (dades de IDESCAT, 2013). És el municipi més jove de Catalunya, i va néixer a ran 
de la construcció, als anys 70, de 5.372 habitatges socials a un àrea de terrenys pertanyents als 
municipis de Sabadell, Cerdanyola i Barberà del Vallès. L’any 1994, esdevenia en municipi 
independent. L’entramat urbà està format per àmplies avingudes i zones verdes, amb blocs 
aïllats de pisos d’entre 5 i 16 plantes. 

El terme municipal limita, pel nord i l’oest, amb Sabadell, per l’est, amb Barberà del 
Vallès, i pel sud, amb Cerdanyola del Vallès, i s’ajusta a la zona urbana. No existeixen, per tant, 
àrees o polígons industrials  

L’autopista C-58 discorre paral·lela al municipi des del SE al NW, mentre que per la 
part E ho fa l’eix format per l’autopista AP-7 i la B-30.  Ambdues vies es creuen a l’alçada de 
Badia.  

 
Imatge 9: Ortofoto de la zona en estudi. 

 

 

AP‐7/B‐30 

C‐58
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La zona urbana es distribueix en una àrea més o menys triangular definida pel marge 
esquerra del Riu Sec, l’autopista C-58 i el límit amb Barberà del Vallès, ocupant uns terrenys 
d’orografia molt plana. 

L’entramat urbà és poc dens, cosa que afavoreix la transmissió del soroll provinent de 
l’autopista C-58 i l’eix AP-7/B-30. 

5.2.- Caracterització de fonts/focus de soroll. 

Els focus de soroll més destacats de l’àrea d’estudi es resumeixen a continuació. 

5.2.1.- Trànsit rodat. 

- Autopista C-58, de titularitat autonòmica (Generalitat de Catalunya), amb un 
traçat que rodeja la part sud de Badia. Suporta una IMD de 102.197 vehicles, 
amb un 5,3% de vehicles pesants (dades Generalitat de Catalunya, 2012). 

- Autopista AP-7, de titularitat estatal. La IMD és de 103.289 vehicles, amb un 
20,1% de pesants (dades MFOM, 2012). 

- Autovia B-30, de titularitat estatal, amb un traçat paral·lel a l’AP-7. La IMD 
és de 59.179 vehicles, amb un 8% de pesants (dades MFOM, 2012). 

Per tal de considerar l’afectació del trànsit rodat propi de l’entramat urbà, s’ha tingut 
accés a l’aranya de trànsit del municipi. Per tal de complementar la precisió de les 
modelitzacions a l’entorn de les zones de conflicte, s’han considerat rellevants les dades de 
trànsit dels següents vials interns de l’entramat urbà: 

- av. Via de la Plata (IMD de 8.487 a 8.853 vehicles, depenent del tram). 

- av. Mediterrània (IMD de 4.461 vehicles). 

- av. Costa Brava (IMD de 10.792 vehicles). 

- av. Burgos (IMD de 5.197 a 6.017 vehicles, depenent del tram). 

5.3.- Realitat sonora de la zona en estudi. 

Des del punt de vista del soroll ambiental i densitat de circulació, Badia del Vallès es 
situa a les proximitats d’un important nus d’infraestructures viàries. 

Així, el casc urbà limita directament amb la plataforma de la C-58, amb unes densitats 
diàries amitjanades de més de 102.000 vehicles  i una velocitat mitjana propera als 100km/h. A 
l’extrem est del muncipi, aquesta via es creua amb l’eix viari que formen l’AP-7 i la B-30 amb 
unes densitats diàries amitjanades de més de 103.000 i prop de 60.000 vehicles, respectivament, 
i una velocitat mitjana propera als 100km/h. 

Aquest nus de trànsit viari és, amb tota seguretat, l’aspecte més destacat, com a font de 
soroll de tot el terme municipal. 

D’altra banda, es tracta d’una vila de més de 13.000 habitants, que dóna lloc a una 
certa mobilitat interior, que es distribueix pels vials més importants: av. Via de la Plata, av. 
Mediterrània, av. Costa Brava i av. del Cantàbric. 
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5.4.- El PSAMB i el Sistema d’Integració cartogràfica de l’AMB.  

En el transcurs dels treballs d’integració de les cartografies acústiques existents amb 
afectació sobre el terme municipal de Badia del Vallès, en el marc dels treballs de confecció del 
PSAMB, es van incorporar els plecs de cartografia acústica següents: 

- Mapa Estratègic de Soroll de l’Autopista C-58 (DPTOP_GENCAT). 

- Mapa Estratègic de Soroll de l’Autopista AP-7 (MFOM-ACESA). 

El municipi de Badia del Vallès disposava de cartografia acústica (mapes de sorolls), 
com a municipi integrat a l’Aglomeració Vallès-1, així com Mapa de Capacitat Acústica aprovat 
en data de la elaboració del treball. 

 
Imatge 10: Mapa de Capacitat Acústica (2012) de Badia del Vallès. Font: web Ajunt. Badia del Vallès. 

La integració de les diferents versions de cartografia ha posat de relleu una àrea 
d’afectació paral·lela al traçat de l’eix B-30/AP-7, fet que en sí no és estrany. No obstant, 
l’abast de les àrees d’afectació mostra una extensió que dóna lloc a dubtes sobre la seva 
precisió, en tant que les afectacions s’endinsen de forma important al casc urbà de Badia del 
Vallès. D’altra banda, a les zones on conflueixen diferents infraestructures (en aquest cas, la 
cruïlla entre la C-58 i l’eix AP-7/B-30) donen lloc a un escenari d’importants superacions, en 
tant que la integració de les cartografies existents inclou la superposició dels diferents mapes 
acústics. 

La següent imatge s’extreu del sistema integrat de cartografia acústica de l’AMB, en 
el qual, sobre una base cartogràfica, es mostren tant les àrees d’afectació de les diferents 
infraestructures (àrees i isòfones), com indicadors gràfics de superacions dels nivells sonors 
declarats, respecte als nivells sonors atribuïts en funció del Mapa de Capacitat Acústica vigent: 
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Imatge 11: Imatge del sistema integrat de cartografia acústica, PSAMB 2013. 

De forma general, a la imatge es presenten els indicadors de superació en forma 
d’esferes: 

- Esferes taronges indiquen receptors afectats amb superacions d’entre 5 i 10 
dBA per sobre dels valors llindars indicats al Mapa de Capacitat Acústica. 

- Esferes vermelles indiquen receptors afectats amb superació per sobre de 10 
dBA. 

Com es desprèn de l’observació de la imatge, hi ha una concentració d’indicadors de 
superació a les zones afectades per l’empremta sonora de la C-58.  

Al marge d’aquesta concentració d’indicadors de conflicte, el fet que l’empremta 
sonora declarada per a la C-58 estigui formada per isòfones paral·leles a l’eix del vial fa pensar 
que no s’han tingut en compte efectes d’apantallament dels propis edificis, la orografia, etc. En 
conseqüència, aquests dubtes sobre la precisió dels mapes d’impacte acústic declarats per a la 
C-58, es tradueixen en dubtes també sobre la precisió assolida a l’hora de quantificar les àrees 
d’afectació i l’abast de les eventuals superacions. Així doncs, una de les finalitats d’aquest 
estudi específic és la realització de l’anàlisi acústic en detall, que permeti determinar si aquests 
indicadors de superació realment es corresponen amb la situació real, i en cas de que així sigui, 
quines actuacions correctores podrien donar lloc a millores significatives.   

En quant als indicadors de superació moderada que apareixen a l’entorn del c/Urgell 
(a la zona superior de la C-58, però molt endinsades dins el casc urbà de Barberà del Vallès) 
convé indicar que responen a indicadors vinculats als nivells sonors de trànsit interior del 
municipi de Barberà i, per tant, desvinculats de l’impacte de grans infraestructures. 

  

AP‐7/B‐30 

C‐58



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 12: Badia del Vallès. 

IT1310‐07_12 Rev. V01

11 de desembre de 2014

Pàgina 23/ 69 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

6.- ANÀLISI/ESTUDI EN DETALL DE L’ÀREA EN ESTUDI.  

6.1.- Treball de camp. 

Per a disposar de dades actualitzades i un bon coneixement de l’àrea d’estudi, s’ha dut 
a terme un seguit de visites a la zona, per tal de copsar In Situ els aspectes més destacats i 
rellevants de l’àmbit del treball: detalls no reflectits a la cartografia, percepció sonora, etc.  

Complementàriament, s’han realitzat sonometries de curta i de llarga durada en 
ubicacions especialment representatives, que serviran per a ampliar informació i contrastar els 
nivells sonors enregistrats In Situ amb els resultats extrets de les modelitzacions. 

Les mesures de llarga durada consisteixen en l’enregistrament dels nivells sonors per 
un període de 24 hores, tasca que permet, a més de conèixer els nivells sonors en sí i 
l’amitjanament de múltiples mostres, constatar l’evolució dels nivells sonors al llarg de les 24 
hores; aquest aspecte ajuda a interpretar el funcionament de l’entorn, els hàbits locals i els 
nivells sonors característics per a cadascuna de les franges horàries. 

Les mesures de curta durada enregistren el nivell de soroll en un punt determinat 
durant un temps d’integració predefinit a criteri tècnic (10 minuts en el cas d’aquest projecte), 
caracteritzant un determinat emissor/s en un moment puntual.  

En el cas concret de Badia del Vallès, no ha calgut fer mesures de llarga durada, atès 
que l’ajuntament ha facilitat la informació corresponent a les mesures de llarga durada que havia 
realitzat recentment la Diputació de Barcelona a la zona d’estudi, a petició del propi ajuntament. 
Concretament, es van instal·lar sonòmetres automàtics de forma simultània a dues ubicacions 
d’un mateix edifici, ubicat molt proper a la C-58; la finalitat era la de caracteritzar In Situ 
l’afectació d’aquesta infraestructura a diferents alçades, i molt especialment copsar l’efectivitat 
d’un apantallament acústic de grans dimensions que s’ha construït recentment: 

 Punt LLD1: av. Mediterrània 5, 3r. 

 Punt LLD2: av. Mediterrània 5, 9è. 

Els registres de curta durada s’han centrat en caracteritzar l’impacte acústic d’una de 
les principals vies de trànsit intern: 

 Punt CD1:carrer de l’Urgell, 10. Trànsit intern. 

A la següent imatge es mostra la ubicació dels punts de mesura de llarga durada. 
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Imatge 12: Imatge dels punts de mesura de llarga durada 

A continuació es mostra la ubicació geogràfica del punt de curta durada: 

 

 
Imatge 13: Imatge del punt de mesura de curta durada 
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6.1.1.- Resultats obtinguts. 

A continuació es presenta en mode resum, els resultats de les mesures de curta i llarga 
durada tabulats.  

Les mesures de llarga durada es van dur a terme durant 4 dies seguits, per la qual cosa 
els resultats dels diferents paràmetres de cada punt de mostreig corresponen al valor mitjà de 
tots els valors enregistrats.   

 

Punt  Data  Lden  Leqdia  Leqvespre  Leqnit  Observacions 

LLD1  6‐9/10/2014  63,7 dBA  61,7 dBA  59,5 dBA  55,8 dBA  Soroll de C‐58 a façana (3r pis) 

LLD2  6‐9/10/2014  71,8 dBA  69,7 dBA  67,9 dBA  63,9 dBA  Soroll de C‐58 a façana (9è pis) 

Taula  1. Resultats de les mesures de llarga durada 

Als annexos del present informe s’adjunten les fitxes de llarga durada amb les dades 
completes. 

A continuació es presenten els resultats de la mesura de curta durada (10 minuts). 

 

Punt 
Data&hora 
mesura 

LAeq  L10  L90 
Nº de 
Cotxes 

Nº de 
Motos 

Nº de 
Pesants 

Observacions 

CD1 
6/11/2014 

15:34 
65,9 dBA  69,1 dBA  49,9 dBA  74  2  5 

Soroll de 
c/Urgell 

Taula  2. Resultats de la mesura de curta durada 

Als annexos del present informe s’adjunten les fitxes de curta durada amb les dades 
completes. 

6.2.- Modelització acústica. 

6.2.1.- Dades d’entrada. 

Les dades introduïdes al model es resumeixen a continuació: 

- Topografia i orografia: model digital del terreny (DTM) tridimensional (x, y i z) 
en malla de 2x2 metres. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, I.C.C.. 

- Volumetria, edificació i urbanització: aixecament tridimensional (x, y i z). Font: 
Barcelona Regional. 

- Vialitat i carrerer: traçat bidimensional (x i y) corregit i adaptat al DTM existent. 
Fonts: Barcelona Regional i Institut Cartogràfic de Catalunya. 

- Xarxa ferroviària: traçat tridimensional (x, y i z). Font: Institut Cartogràfic de 
Catalunya. 

- Aforaments i estadístiques: 

o Vialitat local/urbana: aranya de trànsit de Badia del Vallès (2014). 
Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Ajuntament de 
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Badia del Vallès, DOYMO. Font: Diputació de Barcelona/Ajuntament de 
Badia del Vallès. 

o Xarxa viària d’alta capacitat: C-58. Font: Pla d’Aforaments 2012. 
Generalitat de Catalunya. 

o Xarxa viària d’alta capacitat: AP-7,  B-30. Anuari de dades d’aforament 
2012. Font: Ministerio de Fomento. 

A la taula següent s’especifiquen les dades d’aforament més representatives de les 
diferents infraestructures contemplades al model. Val a dir, però, que la caracterització de 
cadascuna de les fonts de soroll respon a un volum de dades molt més extens i detallat; a la taula 
següent es mostren les més representatives. 

 

Eix/Vial/Línia  Tipus  Categoria  IMD/Afor.  % pesants  Vnom 

C‐58  Autopista  Trànsit rodat  102.197  5,3%  120(100) km/h 

AP‐7  Autopista  Trànsit rodat  103.289  20’1%  120(100) km/h 

B‐30  Laterals Autop.  Trànsit rodat  59.179  8%  100 km/h 

av. Via de la Plata  Local/Urbana  Trànsit rodat  8.853  ‐  50 km/h 

av. Mediterrània  Local/Urbana  Trànsit rodat  4.461  ‐  50 km/h 

av. Costa Brava  Local/Urbana  Trànsit rodat  10.792  ‐  50 km/h 

av. Burgos  Local/Urbana  Trànsit rodat  6.017  ‐  50 km/h 

Taula  3. Dades d’aforament. 

6.2.2.- Validació del model. 

En general, convé tenir present que els valors d’aforament introduïts al model, i, per 
tant, els resultats acústics que se’n deriven, són valors que tenen una representativitat anual, 
mentre que les mesures realitzades poden ser de llarga durada (24h) o bé de curta durada (10 
minuts) en un dia o moment concret. Aquest fet fa que pugui existir una desviació entre els 
valors obtinguts al model i els mesurats. No obstant, les desviacions que es puguin detectar, han 
de ser analitzades i contrastades, per tal de poder diferenciar entre resultats incorrectes de la 
modelització, o bé dispersions degudes a diferències entre les hipòtesis anuals calculades, i les 
circumstàncies reals durant les sonometries.  

D’altra banda, és important assenyalar que, generalment, els valors obtinguts al model 
tendeixen a ser lleugerament més elevats que els mesurats o reals, perquè les tècniques de 
modelització obliguen a contemplar les velocitats nominals de cada tram de vial (sent les 
velocitats sensiblement inferiors en el cas de vies de gran capacitat amb episodis recurrents de 
saturació), i d’altra banda les condicions meteorològiques considerades com a base de càlcul 
contemplen sempre una confluència, amb major o menor mesura, de condicions favorables a la 
propagació sonora. En cap cas, però, els mètodes de càlcul inclouen, de forma generalitzada, 
condicions meteorològiques que minvin la propagació del so en ambient exterior. 

A la taula següent s’adjunten les comparatives dels valors obtinguts en el model vers 
les mesures In Situ, tant de llarga com de curta durada. Els valors que s’han pres com a base per 
a la calibració del model es mostren ombrejats. 
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Punt  Mètode  Ldia (dBA)  Lvespre (dBA)  Lnit (dBA)  Lden (dBA)  Observacions 

LLD1 

Model  64,9 dBA  64,0 dBA  60,0 dBA  67,6 dBA 

Soroll de C‐58 a façana (3r pis) 

Mesures  61,7 dBA  59,5 dBA  55,8 dBA  63,7 dBA 

LLD2 

Model  71,1 dBA  69,5 dBA  64,8 dBA  73,0 dBA 

Soroll de C‐58 a façana (9è pis) 

Mesures  69,7 dBA  67,9 dBA  63,9 dBA  71,8 dBA 

CD1 

Model  68,7 dBA  66,0 dBA  58,9 dBA  69,0 dBA 

Soroll de c/Urgell 

Mesures  65,9 dBA  ‐  ‐  ‐ 

Taula  4. Valors del model en els punts de mesura del treball de camp. 

Les diferències constatades en les mesures de llarga durada i la mesura de curta durada 
són de l’ordre de 3dBA. Habitualment el valor calculat és superior al mesurat, fet que és 
coherent amb les variables de càlcul considerades al model de trànsit rodat, i es considera 
acceptable una dispersió de fins a 3dBA.  

En conclusió, es considera que els resultats del model son vàlids per a servir com a 
base per a l’anàlisi d’eventuals mesures correctores i preventives. 

6.2.3.- Resultats obtinguts. 

En aquest capítol es duu a terme la presentació dels resultats obtinguts en l’actual fase 
del projecte, així com una comparativa de la zona en estudi en relació a les dades obtingudes del 
PSAMB, treball dut a terme el passat any 2013. 

Dita comparativa es centra en valorar els resultats dels models per isòfones i per les 
zones d’afectació detectades, tot corroborant o desestimant l’impacte acústic i identificant les 
fonts de soroll origen de l’afectació.  

6.2.3.1.- Mapes d’isòfones 

Els resultats de la modelització de l’àrea en estudi mostren l’afectació de la c-58 i l’eix 
AP-7/B-30 al municipi de Badia del Vallès.  

A continuació es mostren les imatges dels mapes d’isòfones de la zona en estudi amb 
les dades actualitzades. 
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Imatge 14: Modelització acústica de la zona d’estudi a Badia del Vallès en període diürn. 

 
Imatge 15: Modelització acústica de la zona d’estudi a Badia del Vallès en període nocturn. 

Com es pot observar al mapa d’isòfones en el període diürn, els habitatges de la part 
final del carrer Eivissa, els més propers a la C-58 (a tocar dels enllaços amb la AP-7/B-30), 
estan afectats per uns nivells de soroll entre 65 i 70 dBA, mentre que l’edifici del taller 

AP‐7/B‐30 

C‐58

AP‐7/B‐30 

C‐58
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ocupacional El Molí, situat a l’extrem sud-est del c/Tibidabo, ho està per nivells superiors als 70 
dBA.  

Algunes de les vies locals també dibuixen nivells superiors a 65 dBA a les façanes 
més afectades. Els habitatges més allunyats de les infraestructures, o que estan apantallats per 
altres edificis, tenen nivells de soroll de l’ordre de 60 a 65 dBA també adjudicables a les 
infraestructures viàries, mentre que en els més distants tenen valors inferiors a 55 dBA. 

El mapa d’isòfones en període nocturn es comporta d’una manera similar al del 
període diürn, amb una diferència amitjanada de 5 dBA en els nivells de soroll. És a dir, els 
habitatges del del carrer Eivissa esmentats, es troben entre 60 i 65 dBA, i els que tenien nivells 
diürns d’entre 60 i 65 dBA durant la nit baixen fins a la franja de 55 i 60 dBA. També tenen 
nivells superiors a 55 dBA les façanes oest dels edifics ubicats al carrer Costa Blava, darrera del 
centre ocupacional El Molí. 

6.2.3.2.- Comparativa de nivells entre el PSAMB i els valors actualitzats. 

A continuació es durà a terme una comparativa entre els resultats obtinguts de primer 
treball d’integració de cartografies acústiques, respecte a les dades actualitzades, en base a les 
prediccions dels mapes d’isòfones obtinguts per període dia i nit, entenent que es tracta de les 
franges horàries més importants. 

A nivell metodològic, les diferències en els resultats obtinguts entre els mapes sonors 
recopilats de les diferents administracions titulars i integrats pel PSAMB, i l’actual han de tenir 
en consideració dos aspectes essencials:  

 La versió actualitzada incorpora dades de trànsit (i, per tant, afectació sonora) del 
trànsit local, extret de l’aranya de trànsit de Badia del Vallès. En aquest cas, s’han 
considerat les dades de trànsit de les principals vies de distribució internes de la 
població (av. Via de la Plata, av. Mediterrània, av. Costa Brava i av. Burgos). 

 D’altra banda, cal tenir en consideració que les cartografies realitzades per les 
administracions titulars es varen dur a terme amb una perspectiva de treball 
orientat a caracteritzar grans longituds d’infraestructures i àrees molt extenses, i 
per tant amb un grau de detall necessàriament inferior. En els treballs actuals, en 
canvi, el fet de concentrar l’estudi en àrees molt més acotades permet l’ús d’una 
escala de treball molt més detallada. 

Les imatges següents permeten una còmode comparativa visual entre els mapes 
d’isòfones actuals amb els del PSAMB del 2013, obtinguts, cal recordar, de l’agrupament i 
suma energètica dels mapes d’isòfones declarats per cadascun dels ens titulars 
d’infraestructures.  
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 Imatge 16: Mapa d’isòfones del PSAMB de la zona d’estudi a Badia del Vallès en període diürn. 

 

 
Imatge 17: Modelització acústica actualitzada de la zona d’estudi a Badia del Vallès en període diürn. 
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Imatge 18: Mapa d’isòfones del PSAMB de la zona d’estudi a Badia del Vallès en període nocturn. 

 

 
Imatge 19: Modelització acústica actualitzada de la zona d’estudi a Badia del Vallès en període nocturn. 
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De forma visual, s’observen diversos fenòmens clars i destacables: 

- Com a conclusió més destacada, s’observa que les àrees d’afectació associades a 
la C-58 i a l’eix AP-7/B-30, un cop recalculades amb les dades actuals, son 
clarament més estretes i properes a l’eix viari, que les àrees d’afectació declarades 
a títol individual pels titulars de les infraestructures, tal i com quedà recollit al 
PSAMB. En canvi, les propagacions dels nivells sonors s’estenen a major 
distància a mesura que disminueix el nivell d’immissió.  

- Per contra, els nivells sonors a les immediates proximitats de l’eix del vial són 
superiors als declarats en principi, per bé que aquest aspecte pot ser degut a què a 
les cartografies inicials no es calculaven els nivells sonors a la vertical de la pròpia 
infraestructura. 

- Els edificis situats a primera fila de la infraestructura actuen d'apantallament, tal i 
com s’observa a les malles obtingudes amb els valors recalculats, reduint 
l'afectació sobre els edificis situats a partir de la segona línia edificada.  
Tanmateix, s’observa que als mapes acústics de la C-58 recollits al PSAMB no 
apareix l’efecte de la pantalla acústica existent a aquest tram de la C-58, però això 
és degut a què, a data de la elaboració d’aquells primers mapes estratègics de 
soroll, la pantalla no existia.  

 

 
Imatge 20: Ubicació de la pantalla acústica construïda al marge de la C-58 a l’alçada de Badia del Vallès. 
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Imatge 21: Tram de pantalla acústica construïda al marge de la C-58 a l’alçada de Badia del Vallès. 

 
En canvi, la manca d’efecte d’apantallament dels edificis i la orografia que 
s’observa als plànols del PSAMB és imputable a la metodologia emprada per la 
elaboració d’aquells estudis.   
Concretament, amb tota probabilitat, en les modelitzacions realitzades per als 
primers càlculs d’afectacions de les infraestructures, recopilades al PSAMB, no es 
va incloure l’efecte d’apantallament imputable als edificis, ni les particularitats de 
la orografia, ni aspectes clau per determinar el comportament i la propagació del 
so en aquest escenari. Com a resultat, en algunes zones les àrees d’afectació 
resultaven molt més àmplies en quant a superfície del que realment son i no tenien 
en compte els apantallaments produïts per elements verticals o l'orografia del 
terreny. En d’altres trams, el càlcul més precís i actualitzat ha permès, en canvi, 
constatar que l’abast de l’afectació s’estén més enllà del previst inicialment.   
En certa manera, però, aquest fet és lògic des del moment en què els treballs de 
cartografia acústica dels grans eixos viaris es realitzaren amb una escala de treball 
més adaptada a grans àrees de càlcul (1:25.000), mentre que un anàlisi en detall 
com el recollit en aquest estudi permet ajustar molt més les variables de contorn 
amb una precisió molt més elevada.  

6.3.- Avaluació acústica de la zona. 

El municipi de Badia del Vallès disposa de Mapa de Capacitat Acústica, aprovat 
provisionalment, el novembre de 2012, motiu pel qual de cara a l’avaluació sonora de la zona es 
consideraran els criteris recollits al mateix. 

Havent estudiat aquest cas en concret, l’àrea d’afectació de la C-58 i l’eix AP-7/B-30 
està zonificada, principalment, com a zones tipus A4 (Predomini del sòl d’ús residencial). 

La comparació entre els resultats del PSAMB i l’actualització mostra diferències 
significatives:  
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Imatge 22: Indicadors de zones de conflicte del PSAMB a l’àrea de Badia del Vallès. 

 
Imatge 23: Resultat de l’avaluació d’edificis de l’àrea de Badia del Vallès. Període nit. 

Les principals observacions que se’n deriven son les següents: 

- L’àrea d’afectació del soroll de les grans infraestructures pateix una reducció molt 
significativa, amb tota probabilitat degut a què en les primeres versions de mapes 
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estratègics de soroll, realitzats amb un grau de detall molt inferior, no es tingué en 
compte l’efecte d’apantallament de les primeres línies d’edificis. A més, en el 
moment de la realització dels mapes estratègics no existia la pantalla acústica que 
actualment separa una part de la zona urbana de la C-58. 

- Així, l’efecte de l’apantallament del casc urbà de Badia mitjançant la pantalla 
instal·lada recentment aconsegueix que pràcticament hagin desaparegut les 
concentracions d’edificis residencials exposats a nivells sonors molts superiors als 
desitjables.  

- Es conserven situacions de superació a zones urbanitzades situades als dos 
extrems de la pantalla existent, i en el cas de l’extrem sud-est, es tracta de 
superacions, en alguns casos greus (més de 10dBA de superació respecte els 
llindars d’immissió en horari nocturn), que no es van identificar a la primera fase 
del PSAMB. 

En conclusió, l’actualització del model acústic, i el fet de detallar més les fonts de 
soroll que hi intervenen, posen de manifest una disminució important de l’àrea d’afectació 
associada a la C-58 i a l’eix AP-7/B-30, minvant conseqüentment el nombre d’habitatges 
afectats. Tot i així, s’observen algunes agrupacions d’habitatges, especialment a la zona sud-est 
del casc urbà, on encara s’assoleixen superacions importants dels nivells d’immissió, motiu pel 
qual l’estudi aprofundirà en les línies a seguir per tal de corregir aquests últims casos. 
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7.- PROPOSTES DE MILLORA. 

En base als resultats abocats pel model, treball de camp i observacions dels tècnics 
durant el desenvolupament de la primera part d’aquest treball, la proposta de mesures per tal de 
minimitzar l’impacte acústic caldria centrar-la en 3 vessants: 

- Reduir l’impacte acústic de l’autopista C-58 i l’eix AP-7/B-30 sobre el 
municipi.   
El nivell d’emissió de les grans infraestructures depèn de les seves característiques 
intrínseques (tipus d’asfalt, traçat, número de carrils, velocitat, etc.) i la densitat de 
trànsit (número total de vehicles, % de vehicles pesants, etc.),  per bé que aquests 
aspectes són difícilment modificables. En aquest cas, doncs, partint de que és 
inviable actuar en disseny i configuració del propi eix viari, les actuacions han 
d’orientar-se a mètodes d’apantallament i/o increments d’aïllament en els edificis 
afectats. 

- Incrementar els aïllaments en façana dels sectors en els quals les barreres 
acústiques no puguin oferir un resultat suficientment satisfactori, mitjançant un 
programa d’ajuts a la col·locació de dobles finestres com a recurs més habitual en 
aquest tipus de situacions. 

7.1.- Alternatives assajades sobre el model. 

Les alternatives que previsiblement puguin tenir alguna incidència sobre les àrees 
d’afectació calculades mitjançant els models numèrics, s’han introduït com a paràmetres i 
condicions de contorn, per tal d’obtenir una primera aproximació de la utilitat i viabilitat 
d’aquestes actuacions correctores. 

Les actuacions analitzades mitjançant modelització han estat dues: 

- Millorar l’apantallament existent, en concret el tram inferior (extrem sud-est) 
actualment executat amb trams transparents, mitjançant la col·locació d’un 
apantallament acústic lineal vertical, igualment paral·lel a la C-58, de més alçada i 
més llargària al ja existent, al tram comprès entre l’inici del tram de pantalles de 
vidre, fins a l’inici de la parcel·la del taller ocupacional El Molí. El tram 
modificat/substituït té una longitud de 317 metres lineals. 

- Col·locació d’un apantallament acústic tradicional (vertical) a continuació de 
l’assajat a l’alternativa 1 i amb una longitud afegida de 124 metres lineals, 
paral·lel al lateral del ramal que connecta la B-30 amb la C-58, per evitar les 
immissions de l’eix AP-7/B-30 sobre els habitatges ubicats a la part est del 
municipi. Longitud total d’apantallament: 441 metres lineals. 

- Culminació de l’apantallament perimetral de Badia mitjançant la col·locació d’un 
tercer tram de pantalla acústica, de 173 metres de longitud, que minvi les 
immissions procedents del tronc de l’eix AP-7/B-30. Longitud total 
d’apantallament: 614 metres lineals. 

Per disposar d’un criteri objectiu d’àrea “beneficiada” d’aquestes eventuals millores, 
s’han calculat les immissions a un total de 127 edificis (concretament, agrupacions de finques a 
nivell d’illa/parcel·la), que responen a la pràctica totalitat d’edificacions afectades en major o 
menor grau pel soroll de les infraestructures contemplades en aquest estudi. 
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Imatge 24: Ubicació dels trams assajats a les alternatives de millora. 

 
Imatge 25: Ampliació de la zona amb discontinuïtats ens alçades i tipologia de pantalles acústiques a Badia del Vallès. 

 

Final pantalla 
existent 

Alternativa 1:
Existent millorada 
(317m a hr=8m) 

Alternativa 2:
Existent 

millorada+124m 

Alternativa 2: 
Existent 

millorada+173m 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 12: Badia del Vallès. 

IT1310‐07_12 Rev. V01

11 de desembre de 2014

Pàgina 38/ 69 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

7.2.- Resultats obtinguts. 

7.2.1.- Alternativa 01: Millora d’un tram de 317m de la pantalla existents fins a 8m d’alçada. 

Per a estudiar l’eventual utilitat de col·locar un apantallament acústic de més alçada i 
més llargària de l’actual, s’ha simulat la col·locació d’una pantalla acústica transparent, per 
mantenir una certa coherència amb la tipologia de pantalla actual en el tram millorat (a 
diferència de la part més alta de la pantalla, totalment opaca, en el tram objecte de millora 
s’alternen trams opacs i trams de vidre), en substitució de l’existent, al tram comprès 
aproximadament entre l’IES Badia del Vallès (a continuació directa del tram de pantalla opaca 
existent),  i la parcel·la del centre ocupacional El Molí, amb unes dimensions de 8 metres 
d’alçada  i 317 metres de longitud (entre 3 i 5m més alta, i 40m més llarga que l’actual). 

La pantalla està situada un xic separada de la plataforma de asfaltada de l’eix viari, 
sobre el talús que separa l’autopista de la zona urbanitzada.  

La següent imatge mostra els plànols de propagació sonora en els horaris diürns i 
nocturns, respectivament: 

 

 
Imatge 26: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla lineal de 317m i 8m d’alçada, en període diürn. 

AP‐7/B‐30 

C‐58 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 12: Badia del Vallès. 

IT1310‐07_12 Rev. V01

11 de desembre de 2014

Pàgina 39/ 69 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

 
Imatge 27: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla lineal de 317m i 8m d’alçada, en període nocturn. 

Com es pot observar, hi ha una reducció significativa dels nivells sonors que 
incideixen sobre els habitages del tram del carrer Eivissa entre els carrers Mallora i Menorca, 
que passen a tenir nivells d’entre 60 i 65 dBA durant el període diürn. No obstant, l’efecte de la 
pantalla no arriba a l’edifici de formació ocupacional El Molí, que segueix estant afectat per 
nivells superiors a 70 dBA. D’altra banda, i durant la nit, alguns dels habitatges del carrer 
Eivissa i les façanes oest i sud dels habitatges del carrer Costa Blava, mantenen nivells per sobre 
dels 55 dBA.  

La següent taula mostra els nivells sonors calculats als elements receptors puntuals 
distribuïts al llarg de l’àrea d’afectació (mostrant únicament aquells que queden sota l’àrea 
d’influència d’aquest eix viari), destacant en blau aquells que presenten una millora superior als 
5 dBA, en verd els que presenten una millora superior als 2dBA i amb rosa els que la tenen 
entre 0 i 2 dBA: 

 

Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

41  5,9  6,4  6,7  6,4 

43  3,5  4,2  4,7  4,3 

46  8,2  8,3  8,4  8,3 

49  6,6  6,3  6,1  6,3 

61  0,2  0,2  0,2  0,2 

65  0,5  0,6  0,6  0,6 

73  0  0  0  0 

77  0,6  0,5  0,5  0,5 

78  0,5  0,5  0,5  0,5 
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Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

83  0,3  0,4  0,4  0,4 

88  0  0  0  0 

92  0  0  0  0 

104  0,1  0,2  0,2  0,1 

108  0,4  0,6  0,6  0,5 

123  0,1  0,2  0,1  0,2 

Taula  5. Millores esperables a 4m d’alçada als habitatges més beneficiats per l’apantallament lineal de 317m. 

En resum, es pot concloure que un apantallament acústic lineal de 317 m de longitud i 
8 m d’alçada, paral·lel a la C-58 entre l’IES Badia del Vallès i l’edifici de formació ocupacional 
El Molí aconsegueix millores en l’àrea d’afectació de l’eix viari, però aquestes millores 
s’observen molt més en termes d’intensitat sonora a primera línia, que no pas en quant a la seva 
extensió (àrea d’afectació), que de per sí ja queda acotada per l’efecte apantallament dels propis 
edificis situats a les proximitats de la via. 

7.2.2.- Alternativa 02: Allargament de l’Alternativa 1 en 124 metres lineals més. 

Per comprovar si es pot millorar la protecció de la zona d’afecció de la C-58, i acabar 
de corregir els nivells d’immissió als usos i habitatges situats a l’extrem sud-est del casc urbà, 
s’ha analitzat l’efecte que tindria incrementar la longitud de la pantalla assajada a l’alternativa 
01. Així doncs, s’ha simulat l’existència d’una pantalla de 401m de longitud total (124m més 
llarga que l’anterior), mantenint els 8 metres d’alçada. Les següents imatges mostren l’àrea 
d’afectació estudiada, un cop implementat l’apantallament acústic de major longitud. 

 

 
Imatge 28: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla lineal de 401m i 8m d’alçada en període diürn. 
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Com es pot observar, hi ha una reducció significativa dels nivells sonors que 
incideixen sobre els habitatges del tram del carrer Eivissa entre els carrers Mallora i Menorca, 
que passen a tenir nivells d’entre 55 i 60 dBA durant el període diürn, mentre que l’edifici de 
formació ocupacional El Molí passa a estar afectat per nivells entre 65 i 70 dBA. Durant la nit, 
els habitatges del carrer Eivissa i la major part de les façanes oest dels habitatges dels carrer 
Costa Blava, assoleixen nivells d’entre 50 i 55 dBA. Ja tan sols alguns habitatges del carrer 
Costa Blava estan afectats per valors d’entre 55 i 60 dBA.  

La següent imatge reflecteix els resultats d’immissions nocturnes per a l’apantallament de 
401m de llargària: 

 

 
Imatge 29: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla lineal de 401m i 8m d’alçada en període nocturn. 

La taula següent resumeix els rendiments assolits mitjançant aquest apantallament: 

Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

41  6,1  6,5  6,9  6,6 

43  3,5  4,2  4,7  4,3 

46  8,7  8,9  9  8,9 

49  9,5  9,6  9,6  9,6 

61  9,6  9,5  9,5  9,6 

65  4  3,9  3,8  3,9 

73  2  1,7  1,6  1,7 

77  1,1  1  1  1 

78  0,7  0,6  0,6  0,6 

83  0,5  0,6  0,5  0,6 

AP‐7/B‐30 

C‐58
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Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

88  2,4  2,4  2,3  2,3 

92  0,3  0,3  0,3  0,3 

104  0,2  0,3  0,3  0,3 

108  0,7  0,9  0,9  0,8 

123  0,3  0,4  0,4  0,4 

Taula  6. Millores esperables a 4m d’alçada als habitatges més beneficiats per l’apantallament de 401m. 

Tal i com era de preveure, el nombre d’habitatges i el grau de millora han augmentat. 

7.2.3.- Alternativa 03.Atenuació dels nivells sonors provocats per l’eix AP-7/B-30. 

Partint de la solució implementada a l’alternativa 2, i per millorar la protecció de tota 
la zona situada a l’entorn de l’eix AP-7/B-30, s’ha estudiat l’eventual utilitat de col·locar també 
un apantallament acústic que protegeixi els habitatges situats a l’àrea d’afectació del nus viari 
que forma l’encreuament de la C-58 i l’eix AP-7/B-30. Concretament, s’ha simulat la 
prolongació de la pantalla acústica assajada a l’alternativa 02, des de l’edifici del centre 
ocupacional El Molí, amb una longitud afegida de 173 metres lineals i una alçada efectiva de 8 
metres. Val a dir, però, que amb aquesta ampliació, també l’àrea beneficiada s’amplia fins a 
incloure un petit sector del terme municipal de Barberà del Vallès. 

La pantalla està situada separada de la plataforma de asfaltada de l’eix viari, sobre el 
talús que el separa de la zona urbanitzada, i té 8m d’alçada efectiva, i una longitud total, sumant 
els tres trams de cadascuna de les alternatives, de 614m. 

Les següents imatges mostren els mapes d’isòfones que resulten d’implementar 
aquesta proposta, en horari diürn i nocturn:  

 
Imatge 30: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla lineal de 614m en període diürn. 
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Imatge 31: Mapa d’isòfones de la solució de la solució de pantalla lineal de  614m en període noctrn. 

S’observa que el grau d’afectació dels habitatges situats al carrer Costa Blava 
disminueix clarament, passant a tenir nivells d’entre 55 i 60 dBA durant el dia i d’entre 50 i 55 
dBA durant la nit. L’edifici de El Molí, per la seva banda, té nivells diürns d’entre 60 i 65 dBA. 

La següent taula mostra els resultats dels punts de càlcul afectats per aquesta solució. 

Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA

41  6,1  6,6  7  6,7 

43  3,5  4,2  4,7  4,3 

46  8,6  8,8  8,9  8,8 

49  10,4  10,6  10,8  10,6 

61  10,5  10,4  10,5  10,5 

65  6,7  6,4  6,2  6,4 

73  9,9  9,6  9,5  9,6 

77  3,7  3,6  3,5  3,6 

78  1,3  1,2  1,1  1,2 

83  6,3  6,3  6,2  6,3 

88  12,7  12,8  12,9  12,8 

92  7,6  7,9  8,2  8 

104  4,4  4,4  4,4  4,4 

108  3,8  3,4  3,1  3,3 

123  0,6  0,7  0,7  0,7 

Taula  7. Millores esperables a 4m d’alçada als habitatges més beneficiats per a l’apantallament de 614m. 

AP‐7/B‐30 

C‐58
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La taula mostra com amb aquesta alternativa el grau de millora és més gran que amb 
les alternatives anteriors, tant en l’abast de la millora (especialment a les zones de transició entre 
las àrees d’efectivitat d’una i altra alternativa), com en el nombre d’edificacions beneficiàries. 

Tot i així, un anàlisi en termes de població exposada ofereix una valoració més precisa 
i més orientada a valorar el grau de millora que en percebria la població ubicada dintre de l’àrea 
d’influència d’aquest nus viari. 

7.3.- Valoració Acústica dels resultats. 

Pel que fa a les solucions basades en apantallament acústics, la població potencialment 
beneficiada per actuacions en aquesta línia es situa no únicament als edificis situats més a prop 
dels eixos viaris estudiats sinó que arriba fins a alguns edificis de l’interior de la zona estudiada.  

Els principals inconvenients lligats a aquesta línia d’actuació es divideixen en  

- Les dimensions i la intensitat sonora de la C-58 i l’eix AP-T/B-30 a priori exigiria 
intervenir amb apantallaments acústics de grans dimensions (alçada i llargada). 
Aquest aspecte però requereix una inversió molt important i tindria un impacte 
visual destacable, per bé que la millora global assolida també seria important 

- En termes d’avaluació d’edificis, però, convé recordar que els apantallaments són 
més efectius a cotes baixes que a les plantes més elevades. Això vol dir que els 
pisos més elevats pràcticament no percebrien cap millora en molts casos, a no ser 
que les dimensions de la pantalla (alçades i voladissos) fossin d’un ordre de 
magnitud difícilment assumible en termes econòmics i visuals. 

Per tal de comparar les tres alternatives proposades en aquest estudi, la següent taula 
mostra l’estadística de millora acústica vs. nº d’edificacions incloses a l’estudi: 

 

Resum Estadístic 

Millora  Alt01  Alt02  Alt03 

<0dBA  78%  67%  52% 

0‐2 dBA  19%  27%  28% 

2‐5 dBA  1%  3%  11% 

>5 dBA  2%  3%  9% 

Taula  8. Percentatge d’edificis receptors que percebran millora. 

7.4.- Valoració en termes de Població Exposada. 

L’avaluació de les immisions imputables a les infraestructures incloses a l’estudi, i les 
diferents propostes de millora, en termes de població exposada s’exposa en aquest sub-capítol. 

En valors absoluts de població, la següent taula, partint del volum de població 
afectada pels nivells d’immissió en la situació actual, indica quants ciutadans quedarien inclosos 
en aquests rangs de valors si s’executessin les alternatives proposades com a línia de millora. 
Per a major claredat, la columna Variació indica el diferencial de volum de població de cada 
nivell sonor, sota cadascuna de les alternatives. 
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Estadístiques de Població Exposada. Valors Absoluts. 

dBA 
Estat Actual  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 

nº habitants  nº habitants  variació nº habitants  variació  nº habitants  variació

<45  4.284 4.353 69 4.355 71 4.365 81 

45‐50  1.090 1.076 -14 1.237 147 1.303 213 

50‐55  3.734 3.859 125 4.555 821 4.515 781 

55‐60  4.068 4.225 157 3.368 -700 3.341 -727 

60‐65  596 261 -335 258 -338 249 -347 

65‐70  0 0 0 0 0 0 0 

>70  0 0 0 0 0 0 0 

Total:  13.772 

Taula  9. Població exposada. Valors absoluts i variacions segons alternatives. 

Les mateixes dades, expressades en termes relatius (%) respecte a la població total del 
terme municipal afectada per les immissions procedents d’aquestes infraestructures, es mostren 
a la següent taula: 

 

Estadístiques de Població Exposada. Valors Estadístics. 

dBA 
Estat Actual  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 

nº habitants  nº habitants  variació  nº habitants  Variació  nº habitants  variació

<45  31,1% 31,6% 0,5% 31,6% 0,5% 31,7% 0,6% 

45‐50  7,9% 7,8% -0,1% 9,0% 1,1% 9,5% 1,5% 

50‐55  27,1% 28,0% 0,9% 33,1% 6,0% 32,8% 5,7% 

55‐60  29,5% 30,7% 1,1% 24,5% -5,1% 24,3% -5,3% 

60‐65  4,3% 1,9% -2,4% 1,9% -2,5% 1,8% -2,5% 

65‐70  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

>70  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total:  100,0% 

Taula  10. Població exposada. Valors relatius i variacions segons alternatives. 

Atès que els escenaris assajats únicament contemplen reduccions de nivells sonors, no 
poden donar-se casos en què es detectin “empitjoraments”. En conseqüència, en aquelles 
caselles on s’observi un valor positiu (que implica un augment de població en aquella 
categoria), s’ha d’entendre que aquest augment es deu a ciutadans que “provenen” d’escenaris 
d’exposició prèviament més desfavorables. 

La següent gràfica permet comparar la població exposada als nivells d’immissió 
originats per les infraestructures incloses a l’estudi, agrupades seguint la mateixa  filosofia que 
les taules anteriors. Aquesta visualització permet observar el desplaçament de ciutadans de 
categories més altes d’immissió cap a categories pròpies de nivells de comfort acústic més 
interessants. Val a dir que a la representació gràfica s’exclou la població amb nivells d’immissió 
menors a 45dBA en horari nocturn, ja que es considera que aquesta població, a la vista 
d’aquests nivells d’immissió tan baixos, ja queden fora de l’àmbit d’afectació de les 
infraestructures contemplades a l’estudi. 
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Imatge 32: Gràfic comparatiu d’alternatives. Població exposada segons nivells d’immissió.  

 

Gràficament s’observa que qualsevol de les alternatives assajades aconsegueix 
desplaçar un considerable volum de població, de categories d’exposició actuals a categories 
inferiors. Així, a l’alternativa 1 s’observa la disminució de la categoria d’immissions entre 60 i 
65, població que passa a exposicions de 55 a 60dBA i 50 a 55dBA. En el cas de les alternatives 
2 i 3, la població més exposada (de 60 a 65dBA) pràcticament no varia (ja queden resolts 
mitjançant l’alternativa 1), mentre que s’observa una disminució a la categoria de 55 a 60dBA, 
que passen a incrementar el volum de les categories inferiors. 

En quant al número d’habitants que, pels efectes de les infraestructures contemplades 
a l’estudi, es troben exposats a un nivell d’immissió nocturn, Ln, superior als 55dBA i que, per 
tant, caldria considerar que es troben en una situació d’incompliment dels objectius de qualitat 
per a usos residencials, l’estat actual i les diferents alternatives ofereixen les següents 
avaluacions: 

 

Resum de Dades de Població Exposada. Objectius de Qualitat. 

dBA 
Estat Actual  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 

nº habitants  nº habitants  nº habitants  nº habitants 

Ln<55dBA  9.108 9.288 10.147 10.183

Ln>55dBA  4.664 4.486 3.626 3.590

Taula  11. Població exposada. Avaluació d’Objectius de Qualitat. 

Nota: l’estudi estadístic no computa la població amb exposicions inferiors als 30dBA; 
per tant, en els casos en què els sumatoris de població sigui inferior a l’original, s’ha 
d’interpretar com a població que ha passat a nivells sonors deguts a la infraestructura estudiada, 
inferiors als 30dBA nocturns. 

En quant a l’anàlisi comparatiu de les diferents mesures correctores analitzades, la 
següent taula mostra el número d’habitants que percebrien algun grau de millora com a 
conseqüència de la posada en pràctica de les mesures correctores proposades: 
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Població que Percebria Millora. 

Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 

Núm. Beneficiaris  Núm. Beneficiaris  Núm. Beneficiaris 

351 1.039 1.075 

Taula  12. Població exposada. Beneficiaris de les diferents línies d’actuació. 

S’observa com l’alternativa 1 aconsegueix la millora més destacada a la categoria 
d’immissions d’entre 60 i 65dBA, per bé que aparentment el número de ciutadans beneficiats és 
relativament discret (uns 350 ciutadans). Això no implica que la solució sigui “dolenta”, sinó 
que està orientada a assolir una millora significativa als casos més exposats. 

En canvi, les alternatives 2 i 3 incrementen molt clarament el número total de 
ciutadans que perceben algun tipus de millora, però alhora s’ha de dir que les categories 
beneficiàries són que corresponen a casos d’immissió no tan greus com les què es resolen amb 
l’alternativa 1. Amb tot, son aquestes dues alternatives “millorades” les que aconsegueixen 
situar un major volum de població dintre del compliment normatiu (immissions nocturnes 
inferiors a 55dBA).  

Cal recordar que l’anàlisi estadístic es centra en avaluar la població exposada partint 
dels nivells d’immissió a 4 metres sobre el nivell del terra (equivalent a un primer pis, 
aproximadament) com a valors representatius de la immissió mitja a la façana de l’edifici. Això 
vol dir que un anàlisi detallat permetrà identificar ciutadans que assoleixin circumstàncies 
encara més favorables (situats a cotes inferiors o en edificis més baixos), però també habitatges 
exposats a millores no tan destacables, en concret aquells situats a cotes més elevades (plantes 
altes dels blocs de pisos, típicament). 

7.5.- Valoració Econòmica dels resultats. 

En termes econòmics, les inversions estimatives associades a cascuna de les propostes 
de millora incloses en aquest estudi es detallen de forma aproximada. (Font: Base de Dades 
BEDEC per a obres d’edificació i enginyeria civil. Versió Gener 2014). 

7.5.1.- Alternativa 1: Pantalla acústica lineal de 317m de longitud i 8 m d’alçada.     

Construcció d’una pantalla acústica lineal de 317 metres de longitud, amb una alçada 
de 8, total superfície estimativa 2.536,00m2. Cost de subministrament, muntatge, instal·lació, 
inclosos elements auxiliars, elements de subjecció, etc. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats de formigó. Preu unitari: 120€/m2. Preu total: 
304.320,00 €. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats d’acer i llana mineral. Preu unitari: 125€/m2. 
Preu total: 317.000,00 €. 

- Material bàsic: vidre temperat/laminat. Preu unitari: 217€/m2. Preu total: 
550.312’00€. 

7.5.2.- Alternativa 2: Pantalla acústica lineal de 401m de longitud i 8m d’alçada. 

Construcció d’una pantalla acústica lineal de 401 metres de longitud, amb una alçada 
de 8m, total superficie estimativa 3.208,00m2. Cost de subministrament, muntatge, instal·lació, 
inclosos elements auxiliars, elements de subjecció, etc. 
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- Material bàsic: mòduls prefabricats de formigó. Preu unitari: 120€/m2. Preu total: 
384.960,00 €. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats d’acer i llana mineral. Preu unitari: 125€/m2. 
Preu total: 401.000,00 €. 

- Material bàsic: vidre temperat/laminat. Preu unitari: 217€/m2. Preu total: 
696.136,00 €. 

7.5.3.- Alternativa 3: Pantalla acústica lineal de 614m de longitud i 8 m d’alçada. 

Construcció d’una pantalla acústica lineal de 614 metres de longitud, amb una alçada 
de 8m, total superficie estimativa 4.912,00m2. Cost de subministrament, muntatge, instal·lació, 
inclosos elements auxiliars, elements de subjecció, etc. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats de formigó. Preu unitari: 120€/m2. Preu total: 
589.440,00 €. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats d’acer i llana mineral. Preu unitari: 125€/m2. 
Preu total: 614.000,00 €. 

- Material bàsic: vidre temperat/laminat. Preu unitari: 217€/m2. Preu total: 
1.065.904,00 €. 

7.6.- Valoració Global dels resultats. 

Segons les dades recollides en aquest estudi informatiu, l’Alternativa 3 (màxim 
allargament dels apantallaments existents, amb un total de 614 metres lineals a continuació de 
l’apantallament semivegetal existent) és la que presenta un balanç més atractiu en quant a la 
millora acústica esperable a la zona urbana de Badia del Vallès. Aquesta conclusió es ratifica 
tant en termes de beneficiaris (uns 1.075 ciutadans percebrien algun tipus de millora en els 
nivells d’immissió nocturns, respecte a prop de 351 en el cas de l’Alternativa 1, o els 1.039 de 
l’Alternativa 2), com en termes de ciutadania que passa a estar en situació de compliment (uns 
1.074 habitants a l’alternativa 3, respecte als 1.038 de l’alternativa 2 o els 178 de l’alternativa 
1). Val a dir, però, que al ser alternatives complementàries l’una respecte l’anterior (incorporen 
millores sobre alternatives existents), les millores de cadascuna inclouen les millores 
aconseguides amb l’alternativa anterior. 

En conseqüència, es dedueixen algunes conclusions importants que convé tenir 
presents: 

- L’alternativa 1, malgrat què només beneficia a 350 ciutadans, dels quals prop de 
180 passen a estar en situació de compliment en horari nocturn, és la que 
soluciona la exposició dels casos més “greus”. 

- Les alternatives 2 i 3 assoleixen bons resultats, però deguts a què donen millores a 
un sector de territori més extens, però en el qual no es troben casos de superació 
tan clars com els solucionats amb l’alternativa 1. 

- Estrictament, la millora assolida per l’alternativa 3 respecte a l’alternativa 2 és 
molt discreta, incrementant el volum de població beneficiada en molt poques 
desenes de ciutadans, per bé que constructivament és una actuació de major abast 
que l’alternativa 2. 
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La següent taula exposa el resum de les principals característiques de les diferents 
alternatives estudiades, tant en termes de població afectada, com en termes d’inversió 
econòmica. S’hi mostren les següents variables: 

- Número de ciutadans que, pels efectes de les infraestructures incloses a l’estudi, es 
troba sotmesa a un nivell d’immissió nocturn, Ln, superior als 55dBA. Aquesta 
dada es mostra tant per l’a situació actual , com sota el supòsit de cadascuna de les 
alternatives de millora estudiades. 

- Número de ciutadans que, mitjançant cadascuna de les línies d’actuació, 
percebrien una millora en els nivells d’immissió nocturns. 

- Número de ciutadans que, respecte l’estat actual, experimentarien una millora 
d’immissió tal que passarien a rebre un nivell d’immissió nocturna inferior als 
55dBA. 

- Inversió estimativa associada a cadascuna de les alternatives, considerant la 
implementació bàsica. 

- Ratio d’inversió per ciutadà beneficiat, per a cadascuna de les alternatives incloses 
a l’estudi. 

Ratios Econòmics 

dBA 
Estat Actual  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 

nº habitants  nº habitants  nº habitants  nº habitants 

Ln>55dBA  4.664 4.486 3.626 3.590 

Beneficiaris globals  351 1.039 1.075 

Variació a Ln<55dBA  178 1.038 1.074 

Inversió Estimativa  304.320 € 384.960 € 589.440 € 

Ratio €/Beneficiari  867 371 548 

Taula  13. Taula resum. Comparativa general entre alternatives. 

Les dades reforçen les valoracions realitzades al capítol de població exposada. Així, 
l’alternativa 3, malgrat ser la què estrictament assoleix un millor resultat (pel fet d’acumular els 
beneficis de les dues alternatives anteriors, més un xic d’increment més), presenta una millora 
de beneficiaris i casos de compliment pràcticament molt discret (36 persones, un 3’5%) respecte 
a l’alternativa 2, mentre que la inversió associada s’incrementa en més d’un 50%. En 
conseqüència, per uns resultats molt similars, el ràtio de cost/beneficiari pràcticament 
s’incrementa en un 50%. Aquestes xifres obliguen a catalogar a l’alternativa 3 com a 
innecessària o, si més no, poc òptima. 

L’alternativa 1 és la que econòmicament resulta més assequible, i en termes de 
població exposada ja s’ha demostrat que resoldria els casos més greus d’exposició, però situant-
se el ràtio d’inversió per beneficiari en uns 867€/beneficiari, l’indicador més elevat de les tres 
alternatives. 

Així doncs, l’alternativa 2 és la que reuneix les principals avantatges de les 
circumstàncies estudiades. Així, per un increment de la despesa total de l’ordre d’un 25%, es 
resolen igualment els casos més greus però alhora s’aconsegueixen millores significatives en un 
volum de població molt més ampli, triplicant-se el número de beneficiaris, i multiplicant per 
gairebé 6 el número de ciutadans que passarien a estar en situació de compliment normatiu. En 
conseqüència, un increment moderat del cost respecte un increment molt més acusat dels 
beneficiaris aconsegueix que el ràtio d’inversió per ciutadà beneficiat es situï en uns 
371€/beneficiari, ràtio que és gairebé un 60% més favorable que el de l’alternativa 1. 
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Annex I FITXES DE  MESURA DE CURTA DURADA 
 
 



Punt 1
Carrer Urgell, 10

Dia 06/11/2014

Hora d’Inici 15:34h

Durada 10 min

Leq dB(A) 65,9 dBA
L10 dB(A) 69,1 dBA

L90 dB(A) 49,9 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) 74

Motos
(vehicles/10min) 2

Pesats
(vehicles/10min) 5

Observacions Trànsit local

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): 5
Amplada de la via (m): 10
Amplada de la vorera (m): 5+1+5
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: 2
Sentits de circulació: 2
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Annex II FITXES DE  MESURA DE LLARGA DURADA 

 



Lden = -- dB(A) Leq dia(7-21h) = 61,7 dB(A) Leq vespre(21-23h) = 59,5 dB(A) Leq nit(23-7h) = 55,8 dB(A) 

Punt 1*

Avinguda del Mediterrani, 5, 3r pis
�

C ur sor :  0 6/10/20 14 13 :3 8:18 - 13 :4 3:18  LAeq = 63,1 dB

= Pr oje ct  0 01 en  C á lc ul os

14:00 :0 0 02:00 :00 1 4:00:00 02 :0 0:00 14 :00 :00 02:00 :0 0
4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

Excl ui r D i a Ves pre N i t

d B

LAe q

Observacions: Punt representatiu del soroll de trànsit de l’autopista C-58 

Alçada del sonòmetre (m): 12
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt 
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -

Data: 06/10/2014 – 09/10/2014            Hora d’inici:  14:00h    
Temps total de mesura: 72h   Hora de finalització:  14:00h 

* Dades facilitades per l’Ajuntament de Badia del Vallès 

Lden = -- dB(A) Leq dia(7-21h) = 69,7 dB(A) Leq vespre(21-23h) = 67,9 dB(A) Leq nit(23-7h) = 63,9 dB(A) 

Punt 2*

Avinguda del Mediterrani, 5, 9è pis
�

C ur sor :  0 6/10/20 14 13 :5 3:51 - 13 :5 8:51  LAeq = 71,1 dB

= Pr oje ct  0 01 en  C á lc ul os

1 4:00:00 02:00:00 14:00 :0 0 02:00 :00 14 :0 0:00 0 2:0 0:00
4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

D i a Ve spr e N i t

d B

LAe q

Observacions: Punt representatiu del soroll de trànsit de l’autopista C-58 

Alçada del sonòmetre (m): 36
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt 
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -

Data: 06/10/2014 – 09/10/2014            Hora d’inici:  14:00h    
Temps total de mesura: 72h   Hora de finalització:  14:00h 

* Dades facilitades per l’Ajuntament de Badia del Vallès 
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Annex III PLÀNOLS DE CARTOGRAFIA ACÚSTICA 
  





















 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 12: Badia del Vallès. 

IT1310‐07_12 Rev. V01

11 de desembre de 2014

Pàgina 64/ 69 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex IV BUTLLETINS DE VERIFICACIÓ PERIÒDICA 

DELS INSTRUMENTS 
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1.- INTRODUCCIÓ. 

L’any 2013, l’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar el Pla de Sostenibilitat 
Ambiental (PSAMB) com a full de ruta de les línies estratègiques d'actuació, així com les 
mesures i accions concretes a desenvolupar per a la sostenibilitat ambiental en el territori 
metropolità. 

Aquest Pla va plantejar la sostenibilitat a diferents escales: el conjunt del territori 
metropolità, la pròpia Institució de l’AMB i els 36 municipis que en formen part. I cadascuna de 
les tres escales es va estructurar en 6 eixos temàtics, essent l’educació per a la sostenibilitat un 
eix de caràcter transversal. 

 

     
Imatge 1:: Estructura i eixos del PSAMB (AMB, 2013) 

 

Dins de l’eix 5 de Salut ambiental, es va realitzar un innovador treball per saber la 
qualitat acústica global del territori metropolità, on es va recopilar i analitzar tota la informació 
existent, tant a nivell municipal com de les infraestructures viàries, ferroviàries i aeroportuàries 
més rellevants. La diferent procedència de la informació va fer necessari un tractament previ 
d’homogeneïtzació d’aquesta i alhora un nou càlcul de les fonts que es solapaven en un mateix 
àmbit, per així tenir una imatge del soroll total final. 

Aquest treball va permetre tenir la primera imatge acústica global de l’àrea 
metropolitana. Això va permetre per un cantó identificar les zones on probablement hi ha algun 
conflicte acústic i per l’altre cantó identificar les zones amb major qualitat acústica que 
s’haurien de preservar. 

Tal i com ja recollia una de les mesures del PSAMB, el present treball vol aprofundir 
en la línia iniciada pel treball anteriorment explicat i analitza amb major detall els punts que 
s’han considerat més problemàtics a nivell acústic. Així, el primer vector sobre el qual 
s’aprofundeix és en avaluar l’afectació deguda a les grans infraestructures i eixos viaris, i 
estudiar la viabilitat i efectivitat d’eventuals mesures correctores. 

A partir dels 17 punts a priori més crítics presents a l’AMB, s’ha realitzat una 
modelització acústica de major detall per confirmar sí és una zona amb problemes de superació 
acústica, i en cas que ho sigui, establir les mesures correctores més adequades i més efectives en 
cada cas. Al llarg de l’any 2013 s’ha realitzat el projecte d’integració de la cartografia acústica 
dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona AMB, com a primer pas d’una ambiciosa 
línia de treball i amb un important ventall d’aplicacions per a agilitzar el control i la gestió del 
soroll ambiental als municipis de l’AMB. 
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Imatge 2: Nivells de soroll diürn, AMB 2013 

2.- OBJECTE I ABAST DE L’ESTUDI. 

Les àrees analitzades a cadascun dels casos específics aprofundeixen en l’estudi de les 
afectacions identificades a l’àrea d’influència de les principals infraestructures de la zona, tant 
les que es localitzen fora del casc urbà, com les que es localitzen a l’interior de l’àrea urbana. 
S’inclouen en el catàleg de focus sonors tots aquells que han estat inclosos en les diferents 
versions de cartografia acústica incloses en el PSAMB, i que generalment responen a grans 
eixos viaris i vies d’alta capacitat, carreteres interurbanes, comarcals i nacionals, així com eixos 
ferroviaris. En aquells casos en què el municipi disposa de mapa acústic de trànsit viari local, 
aquest vector també s’inclou en l’anàlisi. 

Atès que la integració de la cartografia acústica en aquestes zones ha posat de relleu 
l’existència d’àrees de superació dels nivells sonors permesos o desitjables (aquests indicadors 
existents s’obtenen de contrastar els diferents mapes de soroll d’infraestructures respecte els 
llindars permesos), l’anàlisi en detall s’orientarà a determinar l’aportació de cadascuna de les 
infraestructures, per a comprovar que efectivament aquests indicadors de superació són 
representatius del que succeeix en l’escenari real, i estudiar quines actuacions correctores poden 
oferir una millora significativa. 
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3.- MARC LEGAL I NORMATIU. 

La legislació aplicable en afers relatius al control i la gestió del soroll ambiental es 
desglossa en diferents lleis i reglaments, de caràcter estatal, autonòmic i local, que es presenten 
a continuació:  

- Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del 
soroll ambiental. Àmbit d’Aplicació: Comunitat Econòmica Europea. 

- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll. Àmbit d’aplicació: estat 
espanyol. 

- Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, en allò referent a l’avaluació i gestió 
del soroll ambiental. Àmbit d’aplicació: estat espanyol. 

- Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a zonificació acústica, 
objectius de qualitat i emissions acústiques. Àmbit d’Aplicació: estat 
espanyol.  

-  Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
Àmbit d’aplicació: Catalunya. 

- Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a 
l’elaboració de Mapes de Capacitat Acústica. Àmbit d’aplicació: Catalunya.  

- 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. Àmbit d’aplicació: Catalunya. 

- Ordenances Municipals específiques per al control i la gestió del soroll i les 
vibracions. Àmbit d’aplicació: termes municipals inclosos en l’àrea d’estudi.  

Les àrees d’afectació de les diferents infraestructures s’han obtingut dels 
corresponents estudis específics i mapes estratègics de soroll elaborats per les Administracions 
titulars. 

Per a l‘elaboració dels mapes de soroll actualitzats s’han emprat tècniques de 
modelització i simulació incloent els mètodes de càlcul definits a l’Annex 8 – Exigències 
relatives als mètodes de càlcul i mesurament per a la determinació dels índexs de soroll i els 
equips de mesurament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, tal i com s’indica al capítol de metodologia. 
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4.- METODOLOGIA. 

L’estudi específic dels potencials escenaris de conflicte es desenvoluparà seguint el 
següent esquema de treball:  

 

 

 

 

 

DIAGNOSI 
PSAMB

•Població

•Usos Sensibles

•Àrees de Conflicte

AVALUACIÓ 
INCIAL

•Plà d'Usos/POUM/Mapes de Capacitat

•Usos Sensibles

•Participació Ajuntaments

MODELITZACIÓ

•Cartografia BR/ICC

•Aforaments MFOM/Diputació BCN/Estudis de Mobilitat

•Aforaments ferroviaris

TREBALL DE 
CAMP

•Sonometries

•Aforaments

•Observacions in situ

AVALUACIÓ EN 
DETALL

•Població

•Usos Sensibles

•Àrees de Conflicte

MESURES 
CORRECTORES

•Tècniques

•Inversions

•Efectivitats

DOCUMENT

•Critesis de l'estudi i metodologia

•Cartografiat de resultats de modelització

•Conclusions
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4.1.- Diagnosi a partir dels Resultats del PSAMB. Avaluació Inicial. 

En el transcurs dels anteriors treballs d’integració de la cartografia acústica de l’Àrea 
Metropolitana (2013), s’identificaren una sèrie d’escenaris en els quals els resultats apuntaven a 
una possible existència de superacions importants de nivells sonors per sobre dels previstos o 
permesos, en el què s’anomenen zones de conflicte, deguda a la coexistència entre usos 
residencials i grans infraestructures i eixos viaris, de titularitat i/o gestió supramunicipal. Amb 
la finalitat d’aprofundir en l’estudi de l’abast d’aquests escenaris de conflicte, i determinar la 
possibilitat d’emprendre mesures correctores o programes de millora, des del PSAMB es van 
seleccionar un total de 17 punts/escenaris, on es va considerar prioritari fer un primer estudi 
d’aprofundiment. 

Els àmbits d’estudi, amb infraestructures de mobilitat que probablement tenen una 
incidència sobre zona urbana, són els següents: 

 

1. Zona Castelldefels: C-32, C-31 i C-245 

2. El Prat de Llobregat: Carretera B-250 

3. Nus Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern: B-23, N-340, B-20, C-245 

4. Sant Feliu de Llobregat: A-2, B-23 i via del tren 

5. Sant Vicenç dels Horts: A-2, B-23 i va del tren 

6. Molins de Rei: A-2, B-23, N-340 Nord, AP-2, C-1413a i via del tren 

7. Cervelló: N-340 Nord 

8. Pallejà: A-2, C-1413a, AP-2 

9. El Papiol: A-2, C-1413a, AP-2 

10. Sant Andreu de la Barca: A-2, AP-7 i via del tren 

11. Sant Cugat del Vallès: Barri de Mirasol, afectat per AP-7 

12. Badia del Vallès: zona adjacent a la C-58 

13. Zona de Ripollet i Cerdanyola: C-58 i via del tren 

14. Zona Nord de Montcada: C-33, C-17 i via del tren 

15. Badalona – Sant Adrià del Besòs: C-31 

16. Badalona: B-20 Nord 

17. Montgat: C-31 

 

La següent ortofotoimatge ubica els àmbits d’estudi sobre la imatge de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

S’observa que es concentren especialment al corredor d’infraestructures del Baix 
Llobregat, la circumval·lació de l’autopista AP-7, així com a nusos viaris de la zona d’accés des 
del Maresme o des del Garraf, a banda d’un cas proper al Prat de Llobregat, però associat a 
trànsit viari. 
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Imatge 3: Localització de les àrees d’estudi en detall. 

 

Per tal de determinar l’abast dels eventuals conflictes o àrees de superació dels llindars 
sonors previstos, es realitzarà una anàlisi preliminar dels usos sensibles ubicats a cadascuna de 
les zones d’estudi o les seves immediates proximitats. Aquest exercici permetrà conèixer amb 
més detall la tipologia d’usos afectats (habitatges, àrees educatives o culturals, centres sanitaris, 
etc.). Tanmateix, permetrà disposar d’un criteri més per a decidir quines zones han de ser 
objecte d’actuacions correctores o preventives, o quines zones poden situar-se en un segon 
terme de prioritat. 

4.2.- Modelització en detall de l’àmbit en estudi. 

Les característiques de l’espai estudiat i dels focus sonors que hi intervenen es 
reproduiran sobre un model de càlcul, que permetrà estudiar mitjançant càlculs predictius, els 
efectes de les diferents vies d’actuació que es proposin. 

Les modelitzacions es calcularan mitjançant les metodologies definides per a cadascun 
dels tipus de font sonora que poden intervenir en un estudi predictiu de soroll ambiental, segons 
els mètodes recollits a l’Annex 8 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica: 

- Caracterització i Modelització del soroll de trànsit rodat segons el mètode 
NMPB-Routes (1996/2008). 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 13: Ripollet. 

IT1310‐07_13 Rev. V01

10 de Desembre de 2014

Pàgina 10/ 68 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

- Caracterització i Modelització del soroll de trànsit ferroviari, si s’escau, 
segons el mètode NMPB-Fer i model SRM-II. 

- Modelització de trànsit aeroportuari segons ECAC Doc.29. 

A diferència dels Plans d’Acció clàssics, la possibilitat de poder emetre una diagnosi 
del vector soroll en el seu conjunt permetrà també determinar l’origen de les diferents 
contribucions, per tal de conèixer també la jerarquia de responsabilitats a l’hora d’afrontar un 
hipotètic pla de mesures correctores. 

D’aquesta manera, s’identificaran els focus i s’agruparan per tipologies, diferenciant-
ne les característiques i els aspectes més rellevants que ajudin a interpretar la realitat sonora en 
la que participen. 

En referència a la cartografia emprada per a l’estudi, cal destacar l’ús d’una base 
cartogràfica amb un grau de detall inusual per aquest tipus de treballs. Així, si habitualment les 
bases cartogràfiques de referència parteixen de les sèries d’escala 1:5000 de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC), amb corbes de nivell de 5 metres de resolució, en aquest estudi 
s’ha regenerat la topografia a partir de les matrius de model digital de terreny elaborades per 
Barcelona Regional a partir de dades de l’ICC. Aquest format consisteix en reconstruir el 
terreny amb matrius de punts equiespaiats 2x2 metres en el pla X,Y, amb una resolució d’alçada 
de 1cm. Aquesta altíssima resolució permet reproduir amb molt més detall la forma i evolució 
del sòl,i conèixer el seu efecte sobre la propagació del so. 

Les següents imatges mostren la diferència en grau de detall entre una topografia 
reconstruïda a partir de corbes de nivell amb 5m de resolució, i el mateix terreny reconstruït a 
partir d’una matriu DTM de 2x2m de resolució: 

 

 
Imatge 4: Reconstrucció de topografia a partir de corbes de nivell de 5m de resolució V. 
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Imatge 5: Reconstrucció de topografia a partir de matriu DTM amb 2x2m de resolució H. 

 

Les estadístiques meteorològiques s’han inclòs en la modalitat que recomana la guia 
de bones pràctiques per a la confecció de mapes estratègics de soroll de la Unió Europea (Good 
Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise 
Exposure). En base a aquest text de mètodes recomanats per a la confecció de mapes acústics 
mitjançant eines de modelització, les circumstàncies meteorològiques es consideraran, en funció 
de la franja horària d’estudi, amb els següents condicionants: 

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari diürn és del 50%.   

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari de vespre és del 75%.   

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari nocturn és del 100%.   

D’aquesta manera, cal preveure que la modelització de les dades de caracterització 
nominals (representatives per a una anualitat) dels elements inclosos a l’escenari, oferirà uns 
resultats lleugerament sobre-estimats. Aquesta deriva es considera que incrementa les garanties 
de les polítiques de gestió i protecció de la població vers a les exposicions al soroll ambiental. 

Altres variables pròpies de la modelització contemplen una única reflexió en façanes 
(seguint les recomanacions de càlcul del mètode NMPB, atès que essencialment el soroll 
considerat a l’estudi prové del trànsit) , i consideren els paviments com a superfícies 
acústicament reflectants (llevat d’allà on explícitament es tingui constància de què el paviment 
sigui drenant, porós o sonoreductor), al contrari de les zones vegetades o agràries, on es 
considerarà que el sòl és predominantment fonoabsorbent. 

La modelització s’ha dut a terme sobre la plataforma CadnaA, desenvolupada per 
Datakustik GmbH. Aquest software permet integrar la totalitat de les dades necessàries per a la 
modelització d’escenaris urbans, industrials i entorns d’infraestructures (propagació acústica en 
ambient exterior), i reproduir les condicions de propagació sonora mitjançant els algorismes de 
càlcul oficialment recomanats a tal efecte. 
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El tractament de dades posteriors, tant pel que fa a l’edició de cartografia, l’anàlisi de 
resultats i els càlculs estadístics i comparatius, s’han desenvolupat sobre la plataforma MapInfo, 
desenvolupada per PitneyBowes Software Inc. Aquesta eina permet dur a terme el tractament 
gràfic i de dades en un entorn georeferenciat, assimilable per a la majoria de les plataformes de 
gestió d’informació geogràfica (GIS). 

4.3.- Treball de Camp i Sonometries de la Zona d’Estudi. 

La realitat sonora de l’espai estudiat es contrastarà mitjançant la realització de 
sonometries in situ, amb les que en primer lloc es copsarà la precisió dels valors reflectits als 
diferents tipus de mapes de sorolls. La pròpia campanya de treball de camp permetrà conèixer 
amb detall les condicions de l’entorn i les característiques de l’escenari que han de permetre 
explicar les línies de treball que s’encetaran. 

Les sonometries es duran a terme seguint el protocol definit a l’efecte als Annexos 
tècnics de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i en cas 
de discrepància, es resoldran seguint allò que disposa la Norma ISO:1996 sobre mesura i 
avaluació de nivells sonors ambientals, o bé aquell procediment que cada cas particular 
aconselli. 

En funció de les característiques de l’entorn i/o del soroll a caracteritzar, les 
sonometries es podran realitzar mitjançant mostres de curta durada, o bé mitjançant registres de 
llarga durada i monitoritzacions. 

Alhora, el treball de camp permetrà recopilar un important volum de dades que 
permetran complementar les cartografies (ubicació d’elements rellevants, edificacions noves, 
apantallaments recents, etc) o bé per explicar alguns resultats (aforaments parcials, distribució 
d’usos, etc). 

Per a la realització de les sonometries i les monitoritzacions, s’han utilitzat els 
següents equips: 

- Sonòmetre integrador/analitzador Bruel&Kjaer, Mod. 2250, nº de sèrie 2765002. 
- Sonòmetre integrador/analitzador CESVA, Mod. SC-310, nº de sèrie T224286. 
- Sonòmetre integrador/analitzador CESVA, Mod. SC-310, nº de sèrie T224583. 
- Calibrador de nivell sonor CESVA, Mod. CB-5, nº de sèrie  035126. 
- Calibrador de nivell sonor CESVA, Mod. CB-5, nº de sèrie  041298. 
- kit/micròfon d’ intempèrie CESVA, Mod. TK-1000, núm. de sèrie T224851. 
- kit/micròfon d’ intempèrie CESVA, Mod. TK-1000, núm. de sèrie T227636. 
- Estacions de monitorització sonora contínua en ambient exterior (IP65). 

L’instrumental es manté al corrent de les seves obligacions de verificació periòdica i 
Metrologia Legal, segons l’estipulat a l’Ordre Ministerial ITC/2845/2007, del Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme, pel qual es regula el control metrològic de l’estat dels 
instruments destinats a la mesura de so audible i dels calibradors acústics.  
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4.4.- Avaluació detallada. 

4.4.1.- Avaluació en termes d’edificis exposats. 

Els resultats de la modelització es contrastaran amb les observacions de camp, per 
garantir que els resultats de la modelització són representatius de l’escenari assajat. Alhora, es 
compararan els resultats obtinguts, un cop validats, amb els resultats copsats al PSAMB, per tal 
de confirmar o desestimar, si s’escau, l’existència i abast del conflicte acústic. 

Per tal de determinar l’abast d’una eventual zona de conflicte, els nivells sonors 
calculats es contrasten amb els valors permesos segons els Mapes de Capacitat Acústica, en 
aquells municipis en què aquest Mapa ha estat aprovat i sigui vigent. En casos en els quals no hi 
hagi Mapa de Capacitat Acústica o bé no estigui actualitzat, i atès que els conflictes s’estudien 
sobre usos receptors essencialment residencials, es tindrà en compte que els valors objectiu 
d’una zona de sensibilitat acústica A4 (predomini del sòl d’ús residencial) o d’una zona B1 
(coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents) 
són de 65 dBA en període diürn i vespre, i de 55 dBA en període nocturn, per a zones 
urbanitzades existents. 

Per a il·lustrar l’abast d’una determinada zona de superacions, s’empra la mateixa 
codificació que la utilitzada al PSAMB per a representacions sobre ortofotomapes o plataforma 
Google Earth: esferes de color vermell indiquen edificis on s’enregistren superacions de més de 
10dBA dels nivells d’immissió nocturna respecte els valors permesos per a usos residencials, i 
les esferes taronges identifiquen superacions d’entre 5 i 10 dBA. 

Convé tenir present que les esferes mostrades al PSAMB s’obtenien d’avaluar 
l’afectació d’un determinat edifici a partir dels plànols d’isòfones publicats per a cada 
infraestructura i que, per norma general, corresponen a càlculs de propagació expressats en 
malles de nivells sonors a 4 metres sobre el nivell del sòl. 

En el cas de la modelització detallada que s’ha dut a terme per a aquest treball, en 
canvi, l’avaluació determina la condició pitjor de cada agrupament de façanes (amb una 
resolució de parcel·la o illa d’edificis). Això, a efectes pràctics, vol dir que l’avaluador de 
façanes determina el major nivell d’immissió dels calculats a qualsevol dels trams de façana, i a 
qualsevol de les alçades/pisos.  

Recuperant d’aquest càlcul els nivells corresponents a una alçada de 4 metres, s’obté 
un indicador visual còmode i representatiu, resultat de simplificar l’enorme volum de dades que 
es genera amb el procediment d’avaluació acústica d’edificis, i fàcilment comparable amb les 
dades extretes de la primera fase del PSAMB. 

Les següents imatges il·lustren aquest procés d’extracció de dades a partir de 
l’avaluació d’edificis. 

La primera imatge correspon al resultat gràfic d’executar el procediment de càlcul 
d’immissions a façana d’un determinat bloc d’edificis, en aquest cas d’una alçada equivalent a 9 
pisos (PB+8). S’observa que el procediment de càlcul determina el nivell d’immissió a 
cadascuna de les plantes, i en trams equiespaiats per tal d’obtenir una matriu d’indicadors que 
sigui representativa:  
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Imatge 6: Resultat de l’avaluació d’edificis (immissions a façanes) en uns blocs de PB+8 plantes. 

L’indicador d’avaluació d’edifici “resumeix” els resultats dels indicadors de façana, i 
retorna tres paràmetres: 

- Les plantes de l’edifici en les quals es detecta superació respecte el llindar 
d’immissió per a usos residencials (a l’exemple, s’observen superacions des de la 
planta 1 fins a la 8). 

- El nivell d’immissió màxim enregistrat a qualsevol dels trams de façana i a 
qualsevol planta, en període diürn i nocturn. A l’exemple, l’avaluador indica que 
els nivells màxims són de 69 i 63dBA per als períodes diürn i nocturn, 
respectivament. 

        
Imatges 7 i 8: Indicadors d’avaluadors d’edifici a partir de les immissions en façana, període dia i nit. 

Finalment, per obtenir una representació que resulti fàcilment comparable amb els 
resultats dels treballs realitzats pels diferents ens titulars de les infraestructures, i recopilats al 
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PSAMB, de cadascun d’aquests avaluadors d’edifici s’extreuen les dades corresponents a una 
alçada de 4 metres, i es mostren sobre una base de Google Earth amb la mateixa codificació de 
colors que el PSAMB, en funció de la superació identificada. 

4.4.2.- Avaluació en termes de població exposada. 

Com a factor determinant en el procés d’avaluació de l’abast d’una determinada zona 
de conflicte acústic, i com a criteri objectiu que permet valorar l’efectivitat d’eventuals mesures 
correctores, el treball inclou també un anàlisi en termes de població exposada. 

En aquest sentit, el creuament de les àrees d’afectació (plànols d’isòfones) amb les 
bases de dades que combinen edificació, usos del sòl i cens/demografia permet obtenir de cada 
escenari estudiat, una correlació amb el nombre d’habitants afectats pels diferents ventalls de 
nivells sonors, valorar el volum de ciutadans que es veurien beneficiats per les diferents 
alternatives de millora, etc. 

En concret, l’estudi aprofundeix en l’anàlisi demogràfic d’exposicions al soroll des de 
quatre perspectives: 

- Quantificant, en números absoluts (nº d’habitants), la població exposada als 
diferents nivells sonors generats per les infraestructures i xarxes de mobilitat 
objecte d’anàlisi, tant en les circumstàncies actuals (models actualitzats), com 
sota les diferents propostes de línies d’actuació que s’analitzen per a millorar les 
zones de conflicte. 

- Analitzant, en termes relatius (% d’habitants respecte el cens total del municipi), 
la part proporcional de la població inclosa en l’àmbit d’estudi, sota els diferents 
escenaris avaluats: estat actual, i eventuals línies d’actuació. 

- Quantificant el volum de població, en nº d’habitants, que veuen incrementat el seu 
confort acústic com a conseqüència de les diferents propostes de millora 
avaluades.  

- Avaluant l’escenari de superacions, en termes absoluts (nº d’habitants), 
identificant el número d’habitants exposats a un nivell sonor nocturn (Ln) superior 
als 55dBA, en tant que aquest llindar és el nivell objectiu de qualitat acústica per 
usos residencials en horari nocturn, segons figura a l’Annex A de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de Protecció contra la Contaminació Acústica.    

L’anàlisi en termes de població exposada permetrà disposar també d’un barem 
objectiu que assigna a cada proposta de millora un paràmetre comparable. 

Cal tenir present, a l’hora de valorar les dades d’efectivitat i població exposada, que 
l’estudi inclou únicament les grans infraestructures i els principals eixos viaris que pertanyen (o 
afecten) cadascun dels àmbits analitzats. En canvi, l’anàlisi estadístic i demogràfic 
necessàriament inclou com a paràmetre la totalitat del cens dels termes municipals afectats. En 
conseqüència, cal ser curosos a l’hora de valorar les eventuals conclusions que es puguin 
extreure de l’anàlisi de dades: 

- Una mesura correctora implementada en els municipis A i B, i que aparentment 
suposen una millora per a un “X”% de la població, no serà comparable a no ser 
que es ponderi aquest percentatge respecte al nº total d’habitants del terme. En 
conclusió, per a la valoració comparativa d’unes determinades actuacions, és molt 
més recomanable comparar el volum total de ciutadans, si la comparació es 
realitza entre actuacions proposades a termes municipals diferents.  
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- En canvi, per a la comparació d’efectivitats de mesures correctores proposades en 
l’àmbit d’un mateix terme municipal, la comparació de població en termes de 
percentatges probablement ofereixi una perspectiva més àgil. 

- D’altra banda, el fet d’incloure un numero limitat de fonts sonores en els estudis, 
implica que les conclusions que se’n extreguin seran vàlides només pels nivells 
sonors associats a aquelles infraestructures. A efectes pràctics, si les taules 
d’avaluació d’un determinat escenari mostren els diferents grups de població 
afectats pels diferents nivells sonors, referits a la totalitat de la població, cal tenir 
present que les estadístiques es refereixen únicament a nivells sonors atribuïbles a 
les infraestructures incloses a l’estudi. En cap cas, aquestes taules-resum poden 
considerar-se extrapolables a la totalitat de la població, en tant que molt 
probablement existeixen altres escenaris sonors i ciutadans exposats a nivells 
sonors, d’altres fonts de soroll (altres infraestructures, trànsit local, etc) que no 
formen part de l’escenari estudiat a cada cas.  

4.5.- Mesures i accions preventives/correctores. 

S’enumeraran en aquest capítol un recull de les principals línies de treball que podrien 
estudiar-se amb la finalitat de minvar l’impacte acústic de les activitats i/o infraestructures que 
contribueixen de forma determinant a la superació dels llindars acústics.  

Tradicionalment, per reduir el nivell de so emès per una font de soroll en un receptor 
concret, es pot actuar: 

- Sobre la font. En termes estrictament acústics, és el mètode més efectiu, ja que 
evita la propagació i dispersió de les ones sonores tan bon punt son emeses per la 
font de soroll. L’àrea beneficiada és la pràctica totalitat de l’entorn del focus 
sonor. A la pràctica, això es tradueix en encapsulaments/tancaments (molt habitual 
en el tractament de focus industrials i màquines), millores en característiques 
pròpies del sistema emissor (com pot ser l’asfalt sonoreductor en xarxes viàries), 
etc.  

- Sobre el camí de propagació, les tècniques solen orientar-se a dificultar la 
propagació de les ones sonores, mitjançant obstacles que obliguin a les ones 
sonores a superar elements d’apantallament, difraccions, etc. L’exemple clàssic és 
la pantalla acústica que evita en part la propagació del so emès pel trànsit viari. 
L’àrea beneficiada en aquest cas és limitada a les zones per a les quals s’ha 
dissenyat la millora. Receptors situats fora d’aquesta àrea de millora no percebran 
cap canvi, o poden fins i tot veure’s perjudicats.   

- Sobre el propi receptor. En casos en què l’actuació sobre la font o el camí de 
propagació és inviable (cost, dimensions, etc), s’estudia la possibilitat d’actuar 
sobre l’ítem receptor per tal de protegir-lo, en la mida del possible, de les 
immissions exteriors. En el cas d’edificis i habitatges, per exemple, aquesta línia 
inclou la millora dels elements de façana (façana, finestres, etc), tractaments de 
coberta i altres línies d’actuació, destinades a millorar la qualitat acústica a 
l’interior dels edificis. 

Altres solucions no estrictament acústiques passarien per optar per una reordenació 
racional del territori impedint usos conflictius adjacents, reorganització de la mobilitat, control 
de la velocitat de vehicles mitjançant controls semafòrics, gestió adequada de les activitats, etc. 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 13: Ripollet. 

IT1310‐07_13 Rev. V01

10 de Desembre de 2014

Pàgina 17/ 68 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

Pel que fa a minvar l’afectació acústica de grans eixos viaris, les actuacions poden 
incloure qualsevol de les tres línies de treball, per bé que predominen les intervencions en forma 
de pantalles acústiques. 

L’estratègia que s’ha demostrat més efectiva per conflictes de trànsit viari interior als 
entramats urbans és la implementació de sistemes de regulació i gestió del trànsit que, sense 
minvar la mobilitat i les necessitats de transports i desplaçaments, permeti donar-hi resposta 
aconseguint una progressiva disminució dels nivells sonors als usos més sensibles. 

Els programes de regulació i gestió del trànsit urbà contemplen des de reduccions de 
velocitat i pacificacions o peatonalitzacions de vials que no necessiten donar cabuda a un 
aforament elevat de vehicles, a regulacions horàries en el cas de centres urbans per permetre 
l’aprovisionament de mercaderies durant una franja horària determinada, etc. Altres mesures 
consisteixen en regulacions de vialitat forçant la utilització de vials alternatius de forma activa 
(restriccions) com passiva (deixant a lliure elecció dels conductors, per tal de que per tendència 
natural s’acabi utilitzant rutes amb menor recorregut o més ràpides, però dissenyades per tal de 
proporcionar menor impacte a la població). 

En vies d’elevada densitat també s’està demostrant una certa efectivitat en quant a l’ús 
de paviments sonoreductors i fonoabsorbents, encara que cal considerar el sobrecost 
d’implantació, les necessitats de manteniment, etc. 

En aquells casos en els que les estratègies de minoració dels nivells de contaminació 
acústica no assoleixen els objectius marcats, o bé hi resulten inviables, cal pensar en la protecció 
dels usos sensibles per tal de garantir, si no es pot en l’exterior, un confort mínim al seu interior. 
Aquestes mesures correctores consisteixen en incrementar el grau d’aïllament en façana dels 
receptors (habitatges, centres educatius, centres sanitaris i hospitalaris, etc.) vers el soroll 
exterior. En el cas d’edificacions existents, això implica normalment la millora o reforç dels 
tancaments exteriors (finestres i carpinteries), i en el cas dels edificis en fase de projectes, 
vetllar per tal que els nivells d’aïllament previstos siguin els més adients a garantir una correcta 
protecció vers els nivells sonors exteriors. 

En definitiva, es contemplaran de forma diferenciada les mesures correctores que 
impliquin actuacions sobre el/els emissor/s (pantalles acústiques, talussos, paviments 
sonoreductors, etc), de les accions que impliquen intervencions sobre els usos receptors 
(actuacions sobre aïllaments en façana, recomanacions en distribució d’usos, etc), i les accions 
que requereixen una visió de conjunt de l’escenari i actuant sobre un ventall més ampli 
d’elements (mesures organitzatives, urbanístiques, etc.) 

Les diferents actuacions correctores seran objecte d’un estudi detallat, que inclourà, 
entre altres aspectes: 

- Una descripció, amb un grau de detall d’estudi informatiu, de les característiques 
tècniques o constructives, si s’escau, de les mesures proposades. 

- Una estimació, mitjançant assaig sobre el model o bé mitjançant previsions 
degudament justificades, dels efectes favorables que tindran sobre l’escenari 
acústic estudiat. Aquestes estimacions es descriuran tant en termes acústics 
(atenuacions, reduccions de dBA’s d’immissió) com en termes d’afectació 
(disminució del número d’usos afectats, població beneficiària de les millores, etc). 

- Una estimació del cost econòmic associat a cada mesura, juntament amb un ratio 
d’avaluació cost/benefici en termes de nivells sonors i població afectada. 

Cal recordar que els avaluadors d’edificis “clàssics” indiquen el nivell de soroll 
màxim identificat a qualsevol punt de la façana de l’edifici. En conseqüència, si un 
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apantallament protegeix efectivament les plantes inferiors d’un bloc de pisos, mentre que les 
plantes superiors queden fora de l’abast de l’apantallament, un avaluador d’edificis pràcticament 
no reflectirà cap mena de millora, per bé que aquesta millora efectivament hi sigui. 

Per evitar aquesta aparent “distorsió”, l’avaluació d’efectivitats de les eventuals 
mesures correctores s’ha dut a terme mitjançant l’avaluació d’edificis limitada a processar els 
nivells d’immissió a 4 metres d’alçada (equivalent a un primer pis). 

Per tal de disposar d’un esbós de criteri quantificable que permeti fer comparacions 
entre les diferents propostes de mesures correctores, es realitza una anàlisi estadística preliminar 
que, contemplant la totalitat dels edificis inclosos en l’àmbit d’estudi, en comptabilitza el grau 
de “benefici acústic” calculant el percentatge d’edificis que experimenten una millora lleu (entre 
0 i 2 dBA), mitjana (entre 2 i 5dBA) o clara (més de 5dBA de millora). 

A grans trets, els edificis inclosos a l’estudi són, aproximadament, els edificis inclosos 
en l’àrea d’aparent afectació extreta de les conclusions del PSAMB. Així, una mesura que 
ofereixi una efectivitat sobre el 15% dels edificis significa que s’han identificat millores en els 
nivells d’immissió en un 15% dels edificis inclosos en l’àrea d’estudi. Per tant, és un indicador 
molt orientatiu, en tant que una àrea d’estudi més àmplia o més estreta pot tenir una influència 
clara en la precisió d’aquest indicador estadístic.  

El capítol de mesures correctores es tancarà amb un resum de propostes analitzades, 
els avantatges i els inconvenients més destacats de cadascuna (cost, viabilitat, etc) amb les 
variables que poden ser essencials a l’hora de decidir quines accions es prioritzen respecte 
d’altres: 

- Solució més efectiva en termes estrictament acústics. 

- Solució més eficient en termes d’inversió vs edificacions beneficiades. 
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5.- DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA EN ESTUDI. 

Aquest document recull les tasques de recerca i anàlisi desenvolupades al voltant del 
cas nº13, que afecta al terme municipal de Ripollet (Barcelona). 

5.1.- Descripció física de l’entorn. 

L’àrea estudiada pertany al terme municipal de Ripollet. 

El municipi té una extensió de 4’3km2, i una població de pràcticament 37.300 
habitants (dades de IDESCAT, 2013). L’entramat urbà es distribueix al voltant del nucli antic 
de la població, identificant-se creixements urbanístics de diferent tipologia a pràcticament 
qualsevol dels perímetres del centre urbà, llevat de l’eix NW-SW definit pel curs del Riu Ripoll, 
que separa les zones urbanitzades. 

El terme municipal limita, pel nord, amb Barberà del Vallès, per l'est i sud-est amb 
Montcada i Reixac, i al sud i al sud-oest amb Cerdanyola. 

Al sud del casc urbà han crescut polígons d’activitats industrials, destacant per la seva 
extensió el Polígon Industrial del Clot. 

L’eix definit pel curs del riu és el corredor pel qual transcorre la principal 
infraestructura de transport de la zona, que és l'autopista C-58.  

 

 
Imatge 9: Ortofoto de la zona en estudi. 

C‐58
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La zona urbana es distribueix al llarg dels marges del Riu Ripoll, essent el marge 
esquerra del Riu el que ocupa la major part del terreny urbanitzat i on s'hi troben els barris de 
Sant Andreu, Can Clos, Can Mas, Centre i Maragall, mentre que al marge dret del riu s'hi troba 
el barri de Can Tiana - Pont Vell. 

L’entramat urbà al marge dret del riu es troba a poca distància de la C-58 i és força 
dens i atapeït, fet que permet que l’enrenou de les grans infraestructures s’esvaeixi 
progressivament a mesura que hom s'allunya de l'autopista. Al marge esquerra, situat a major 
distància de la C-58, s'hi troben un conjunt d'edificis no residencials que actuen d'apantallament 
del soroll de l'autopista evitant que aquest afecti de forma destacada sobre els edificis 
d'habitatges.  

5.2.- Caracterització de fonts/focus de soroll. 

Els focus de soroll més destacats de l’àrea d’estudi es resumeixen a continuació. 

5.2.1.- Trànsit rodat. 

- Autopista C-58, de titularitat autonòmica (Generalitat de Catalunya), uneix 
Barcelona amb Sabadell i Terrassa, essent aquest tram un dels més transitats 
de Catalunya. La C-58 suporta una IMD de 135.676 vehicles, amb un 4’2% de 
pesats (dades Anuari d’Aforaments de la Xarxa Viària de la Generalitat de 
Catalunya 2013. Direcció General de Carreteres, Generalitat de Catalunya). 

- Carretera B-141, de titularitat autonòmica (Generalitat de Catalunya), discorre 
pel límit de la zona urbana de Ripollet fins enllaçar amb la BV-1411, prenent 
el nom de Ctra. de la Santiga. Presenta una IMD de 10.210 vehicles, amb un 
8% de pesats. 

- Carretera BV-1411, de titularitat provincial (Diputació de Barcelona), enllaça 
la B-141 amb Montcada, i discorre pel municipi de Ripollet separant la zona 
urbana del Polígon Industrial de Can Clot, prenent el nom de Carrer Balmes. 
No es disposa de dades d'IMD, pel que s'ha estimat que presenta la mateixa 
IMD que la B-141. 

Per que fe a l'entramat urbà dins el municipi de Ripollet, no es disposa de l'aranya de 
trànsit del municipi, pel que es desconeixen les dades de trànsit dels principals carrers. 

5.2.2.- Trànsit Ferroviari. 

La línea ferroviària més propera al terme municipal de Ripollet és la línea Barcelona-
Manresa-Lleida-Almacelles operada per RENFE, tot i que es troba dins el terme municipal de 
Cerdanyola i no té incidència destacable sobre edificis d'habitatges de Ripollet, pel que no ha 
estat tinguda en compte en el model de càlcul. 

5.3.- Realitat sonora de la zona en estudi. 

Des del punt de vista del soroll ambiental i densitat de circulació, Ripollet es situa a 
les proximitats d’una de les infraestructures viàries amb més trànsit de Catalunya. 

Així, el barri de Can Tiana - Pont Vell, es troba enfront de la C-58 i situat a curta 
distància, existint edificis que pràcticament  limiten amb la plataforma de la infraestructura, que 
presenta unes densitats diàries amitjanades de més de 135.000 vehicles, i una velocitat mitjana 
propera als 110km/h. Al marge oposat del Riu Ripoll l'impacte de la infraestructura ja és menor 
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degut a la major distància i a l'existència d'edificis no residencials a primera fila de la 
infraestructura, ajudant a reduir-ne l'impacte. 

Aquest tronc de trànsit viari és, amb tota seguretat, l’aspecte més destacat, com a font 
de soroll de tot el terme municipal, ja que el soroll produït pel trànsit resulta perceptible a bona 
part del terme.  

L'eix format per les carreteres B-141 i BV-1411 produeixen impacte des del punt de 
vista de soroll ambiental limitat als habitatges situats enfront de la pròpia via 

5.4.- El PSAMB i el Sistema d’Integració cartogràfica de l’AMB.  

En el transcurs dels treballs d’integració de les cartografies acústiques existents amb 
afectació sobre el terme municipal de Ripollet, en el marc dels treballs de confecció del 
PSAMB, es van incorporar els plecs de cartografia acústica següents: 

- Mapa Estratègic de Soroll de l’Autopista C-58 (Generalitat de Catalunya). 

- Mapa Estratègic de Soroll de la xarxa ferroviària de rodalies (MFOM-ADIF). 

En data del treball del PSAMB no es disposava de cartografia acústica del municipi de 
Ripollet i s'hi identifiquen, mitjançant els usos predominants del sòl, com a zones conflictives el 
barri de Can Tiana – Pont Vell, els edificis situats enfront de l'eix format per les vies B-141 i 
BV-1411, i d'altres zones com la zona centre, els carrers del Padró, Magallanes, Indústria, etc. 

 Actualment, el municipi de Ripollet disposa de cartografia acústica (mapes de sorolls) 
i de Mapa de Capacitat Acústica aprovat. 
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Imatge 10: Mapa de Capacitat Acústica (2012) de Ripollet. Font: web Ajunt. Ripollet. 

S’hi observa l’existència de zones catalogades com a àrees d’alta sensibilitat acústica i 
predomini del sòl d’ús residencial (tipus A4) a primera línia de la C-58, quan molt 
probablement, si més no en l’estat actual d’aquest escenari, seria més coherent reconèixer la 
coexistència del sòl residencial amb infraestructures de transport existents (tipus B1). En canvi, 
aquesta condició d’exposició al soroll de trànsit o infraestructures sí que es reflecteix a la façana 
posterior d’alguns d’aquests blocs d’habitatges, on el focus és el trànsit local pel c/Verge de 
Montserrat. 

Com era d’esperar, la integració de les diferents versions de cartografia ha posat de 
relleu una àrea d’afectació paral·lela al traçat de l’eix de la C-58, fet que en sí no és estrany. No 
obstant, l’abast de les àrees d’afectació mostra una extensió que dóna lloc a dubtes sobre la seva 
precisió, en tant que les afectacions s’endinsen de forma important al barri de Can Tiana – Pont 
Vell. 

La següent imatge s’extreu del sistema integrat de cartografia acústica de l’AMB, en 
el qual, sobre una base cartogràfica, es mostren tant les àrees d’afectació de les diferents 
infraestructures (àrees i isòfones), com indicadors gràfics de superacions dels nivells sonors 
declarats, respecte als nivells sonors atribuïts respecte a l’ús predominant del territori: 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 13: Ripollet. 

IT1310‐07_13 Rev. V01

10 de Desembre de 2014

Pàgina 23/ 68 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

 

 
Imatge 11: Imatge del sistema integrat de cartografia acústica, PSAMB 2013. 

De forma general, a la imatge es presenten els indicadors de superació en forma 
d’esferes: 

- Esferes taronges indiquen receptors afectats amb superacions d’entre 5 i 10 
dBA per sobre dels valors llindars indicats a l’ús predominant del sòl. 

- Esferes vermelles indiquen receptors afectats amb superació per sobre de 10 
dBA. 

Com es desprèn de l’observació de la imatge, hi ha una concentració important 
d’indicadors de superació a les zones afectades per l’empremta sonora de la C-58, que  
s’intensifica als edificis situats enfront de la C-58.  

Al marge d’aquesta concentració d’indicadors de conflicte, el fet que l’empremta 
sonora declarada per a la C-58 estigui formada per isòfones paral·leles a l’eix del vial fa pensar 
que no s’han tingut en compte efectes d’apantallament dels propis edificis, la orografia, etc. En 
conseqüència, aquests dubtes sobre la precisió dels mapes d’impacte acústic declarats per a la 
C-58, es tradueixen en dubtes també sobre la precisió assolida a l’hora de quantificar les àrees 
d’afectació i l’abast de les eventuals superacions. Així doncs, una de les finalitats d’aquest 
estudi específic és la realització de l’anàlisi acústic en detall, que permeti determinar si aquests 
indicadors de superació realment es corresponen amb la situació real, i en cas de que així sigui, 
quines actuacions correctores podrien donar lloc a millores significatives.  

BV‐1141

B‐141

C‐58 
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6.- ANÀLISI/ESTUDI EN DETALL DE L’ÀREA EN ESTUDI.  

6.1.- Treball de camp. 

Per a disposar de dades actualitzades i un bon coneixement de l’àrea d’estudi, s’ha dut 
a terme un seguit de visites a la zona, per tal de copsar In Situ els aspectes més destacats i 
rellevants de l’àmbit del treball: detalls no reflectits a la cartografia, percepció sonora, etc.  

Complementàriament, s’han realitzat sonometries de curta durada en ubicacions 
especialment representatives, que serviran per a ampliar informació i contrastar els nivells 
sonors enregistrats In Situ amb els resultats extrets de les modelitzacions. 

Les mesures de curta durada enregistren el nivell de soroll en un punt determinat 
durant un temps d’integració predefinit a criteri tècnic (10 minuts en el cas d’aquest projecte), 
caracteritzant un determinat emissor/s en un moment puntual.  

Els registres de curta durada s’han centrat en caracteritzar l’impacte acústic de la 
circulació per la C-58. 

 Punt CD1: Carrer Sant Sebastià. Trànsit viari C-58. 

A continuació es mostra la ubicació geogràfica dels punts de curta durada: 

 

 
Imatge 12: Imatge del punt de mesura de curta durada 

6.1.1.- Resultats obtinguts. 

A continuació es presenten els resultats de les mesures de curta durada (10 minuts). 
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Punt 
Data&hora 
mesura 

LAeq  L10  L90 
Nº de 
Cotxes 

Nº de 
Motos 

Nº de 
Pesants 

Observacions 

CD1 
06/11/2014 

16:06 
76,0 dBA  77,6 dBA  73,2 dBa  ‐‐  ‐‐  ‐‐  Soroll de la C‐58. 

Taula  1. Resultats de les mesures de curta durada 

Als annexos del present informe s’adjunten les fitxes de curta durada amb les dades 
completes. 

6.2.- Modelització acústica. 

6.2.1.- Dades d’entrada. 

Les dades introduïdes al model es resumeixen a continuació: 

- Topografia i orografia: model digital del terreny (DTM) tridimensional (x, y i z) 
en malla de 2x2 metres. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, I.C.C.. 

- Volumetria, edificació i urbanització: aixecament tridimensional (x, y i z). Font: 
Barcelona Regional. 

- Vialitat i carrerer: traçat bidimensional (x i y) corregit i adaptat al DTM existent. 
Fonts: Barcelona Regional i Institut Cartogràfic de Catalunya. 

- Xarxa ferroviària: traçat tridimensional (x, y i z). Font: Institut Cartogràfic de 
Catalunya. 

- Aforaments i estadístiques: 

o Vialitat interurbana: B-141, BV-1411. Pla d'Aforaments 2012. Font: 
Generalitat de Catalunya. 

o Xarxa viària d’alta capacitat: C-58. Pla d'Aforaments 2012. Font: 
Generalitat de Catalunya. 

A la taula següent s’especifiquen les dades d’aforament més representatives de les 
diferents infraestructures contemplades al model. Val a dir, però, que la caracterització de 
cadascuna de les fonts de soroll respon a un volum de dades molt més extens i detallat; a la taula 
següent es mostren les més representatives. 

 

Eix/Vial/Línia  Tipus  Categoria  IMD/Afor.  % pesats  Vnom 

C‐58  Autopista  Trànsit rodat  135.676  4’2%  120(108) km/h 

B‐141 (i BV‐1411)  Interurbana  Trànsit rodat  10.210  8’0%  50 km/h 

Taula  2. Dades d’aforament. 

6.2.2.- Validació del model. 

En general, convé tenir present que els valors d’aforament introduïts al model, i, per 
tant, els resultats acústics que se’n deriven, són valors que tenen una representativitat anual, 
mentre que les mesures realitzades poden ser de llarga durada (24h) o bé de curta durada (10 
minuts) en un dia o moment concret. Aquest fet fa que pugui existir una desviació entre els 
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valors obtinguts al model i els mesurats. No obstant, les desviacions que es puguin detectar, han 
de ser analitzades i contrastades, per tal de poder diferenciar entre resultats incorrectes de la 
modelització, o bé dispersions degudes a diferències entre les hipòtesis anuals calculades, i les 
circumstàncies reals durant les sonometries.  

D’altra banda, és important assenyalar que, generalment, els valors obtinguts al model 
tendeixen a ser lleugerament més elevats que els mesurats o reals, perquè les tècniques de 
modelització obliguen a contemplar les velocitats nominals de cada tram de vial (sent les 
velocitats sensiblement inferiors en el cas de vies de gran capacitat amb episodis recurrents de 
saturació), i d’altra banda les condicions meteorològiques considerades com a base de càlcul 
contemplen sempre una confluència, amb major o menor mesura, de condicions favorables a la 
propagació sonora. En cap cas, però, els mètodes de càlcul inclouen, de forma generalitzada, 
condicions meteorològiques que minvin la propagació del so en ambient exterior. 

A la taula següent s’adjunten les comparatives dels valors obtinguts en el model vers 
les mesures In Situ de curta durada. Els valors que s’han pres com a base per a la calibració del 
model es mostren ombrejats. 

 

Punt  Mètode  Ldia (dBA)  Lvespre (dBA)  Lnit (dBA)  Lden (dBA)  Observacions 

CD1 

Model  74,6 dBA  73,2 dBA  67,5 dBA  76,2 dBA 

Soroll trànsit C‐58 

Mesures  76,0 dBA  ‐  ‐  ‐ 

Taula  3. Valors del model en els punts de mesura del treball de camp. 

En blau es presenten els valors que es poden comparar entre la mesura de camp i el 
model. Com es pot observar, hi ha una dispersió inferior als 3dBA, sent el valor mesurat 
superior al calculat. Això es pot deure a que la mesura es va fer molt a prop del carril de la dreta 
en sentit Barcelona, per on acostumen a transitar els vehicles pesants, mentre que al model s'ha 
tingut en compte una font de soroll ubicada a l'eix de la via, per tant, lleugerament més lluny del 
punt de mesura. 

En conclusió, es considera que els resultats del model són vàlids per a servir com a 
base per a l’anàlisi d’eventuals mesures correctores i preventives. 

6.2.3.- Resultats obtinguts. 

En aquest capítol es duu a terme la presentació dels resultats obtinguts en l’actual fase 
del projecte, així com una comparativa de la zona en estudi en relació a les dades obtingudes del 
PSAMB, treball dut a terme el passat any 2013. 

Dita comparativa es centra en valorar els resultats dels models per isòfones i per les 
zones d’afectació detectades, tot corroborant o desestimant l’impacte acústic i identificant les 
fonts de soroll origen de l’afectació.  

6.2.3.1.- Mapes d’isòfones 

Els resultats de la modelització de l’àrea en estudi mostren l’afectació de l'autopista C-
58 i de l'eix format per la B-141/BV-1411 sobre el municipi de Ripollet. En concret, la C-58 és 
la infraestructura viària amb major impacte.  

A continuació es mostren les imatges dels mapes d’isòfones de la zona en estudi amb 
les dades actualitzades. 
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Imatge 13: Modelització acústica de la zona d’estudi a Ripollet en període diürn. 

 

 
Imatge 14: Modelització acústica de la zona d’estudi a Ripollet en període nocturn. 
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Com es pot observar al mapa d’isòfones en el període diürn, hi ha una franja 
d’habitatges, els més propers a l'autopista C-58, afectats per uns nivells de soroll superiors als 
75 dBA, que són els situats al c/Verge de Montserrat, entre els carrers de Nostra Senyora del 
Pilar i carrer del Rosari. En una segona franja d'afectació hi trobem edificis exposats a nivells 
d'entre 70 i 75 dBA situats entre el carrer del Rosari i el Carrer Tiana. La resta d'edificis situats 
al marge dret del Riu Ripoll i que es troben enfront de la C-58, els nivells de soroll es troben 
entre els 65 i 70 dBA. 

Pel que fa als edificis situats al marge esquerra del Riu Ripoll, l'afectació pel trànsit de 
l'autopista és inferior als 65 dBA en període diürn, gràcies a l’atenuació proporcionada per la 
distància entre aquests edificis i l’eix de l’autopista. No obstant, als edificis situats a peu del 
tram urbà de les carreteres B-141/BV-1411 s'assoleixen nivells que varien entre els 65 i 70 
dBA. 

El mapa d’isòfones en període nocturn es comporta d’una manera similar al del 
període diürn, amb una diferència amitjanada de 5 dBA en els nivells de soroll. És a dir, la 
primera línia d’habitatges afectats es troba per sobre dels 70 dBA, una segona línia entre 65 i 70 
dBA i la tercera entre 60 i 65 dBA.  

Queda palesa doncs, situació de greus superacions dels nivells màxims permesos per a 
usos residencials, fet previsible, per altra banda, quan entre els habitatges i un dels eixos viaris 
de major densitat de trànsit de l’àmbit metropolità queden separats per pocs metres en alguns 
trams. 

6.2.3.2.- Comparativa de nivells entre el PSAMB i els valors actualitzats. 

A continuació es durà a terme una comparativa entre els resultats obtinguts de primer 
treball d’integració de cartografies acústiques, respecte a les dades actualitzades, en base a les 
prediccions dels mapes d’isòfones obtinguts per període dia i nit, entenent que es tracta de les 
franges horàries més importants. 

A nivell metodològic, les diferències en els resultats obtinguts entre els mapes sonors 
recopilats de les diferents administracions titulars i integrats pel PSAMB, i l’actual han de tenir 
en consideració els següents aspectes essencials:  

 En el present estudi s'han tingut en compte els elements que produeixen reflexions 
i apantallaments de l'ona acústica en la propagació des de la font de soroll fins al 
punt de càlcul, com són pantalles acústiques, edificis o irregularitats del terreny. 

 Cal tenir en consideració que les cartografies acústiques realitzades per les 
administracions titulars de les infraestructures es van dur a terme amb una 
perspectiva de treball orientat a caracteritzar grans longituds d’infraestructures i 
àrees molt extenses, i per tant amb un grau de detall necessàriament inferior. En 
els treballs actuals, en canvi, el fet de concentrar l’estudi en àrees molt més 
acotades permet l’ús d’una escala de treball molt més detallada. 

Les imatges següents permeten una còmode comparativa visual entre els mapes 
d’isòfones actuals amb els del PSAMB del 2013, obtinguts, cal recordar, de l’agrupament i 
suma energètica dels mapes d’isòfones declarats per cadascun dels ens titulars 
d’infraestructures.  

Cal destacar que apareixen, en el cas de la cartografia actualitzada, únicament les àrees 
d’influència que afecten de forma directa i predominant a les zones incloses en l’àmbit d’estudi.  
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Imatge 15: Mapa d’isòfones del PSAMB de la zona d’estudi a Ripollet en període diürn. 

 

 
Imatge 16: Modelització acústica actualitzada de la zona d’estudi a Ripollet en període diürn. 
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Imatge 17: Mapa d’isòfones del PSAMB de la zona d’estudi a Ripollet en període nocturn. 

 
Imatge 18: Modelització acústica actualitzada de la zona d’estudi a Ripollet en període nocturn. 
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De forma visual, s’observen els fenòmens següents: 

- Com a conclusió més destacada, s’observa que les àrees d’afectació associades a 
la C-58, un cop recalculades amb les dades actuals, són més estretes i properes a 
l’eix viari en el cas dels nivells sonors més elevats, que les àrees d’afectació 
declarades a títol individual pels titulars de les infraestructures, tal i com quedà 
recollit al PSAMB. En canvi, les propagacions dels nivells sonors s’estenen a 
major distància a mesura que disminueix el nivell d’immissió. 

- Els edificis situats a primera fila de la infraestructura actuen d'apantallament, tal i 
com s’observa a les malles obtingudes amb els valors recalculats, reduint 
l'afectació sobre els edificis situats a partir de la segona línia edificada.  
Amb gairebé tota seguretat, això es deu a què en les modelitzacions realitzades per 
al càlcul d’afectacions de les infraestructures, recopilades al PSAMB, no es va 
incloure l’efecte d’apantallament imputable als edificis, ni les particularitats de la 
orografia ni aspectes clau per determinar el comportament i la propagació del so 
en aquest escenari. Com a resultat, en algunes zones les àrees d’afectació 
resultaven molt més àmplies en quant a superfície del que realment són i no tenien 
en compte els apantallaments produïts per elements verticals o l'orografia del 
terreny. En d’altres trams, el càlcul més precís i actualitzat ha permès, en canvi, 
constatar que l’abast de l’afectació s’estén més enllà del previst inicialment.   
En certa manera, però, aquest fet és lògic des del moment en què els treballs de 
cartografia acústica dels grans eixos viaris es realitzaren amb una escala de treball 
més adaptada a grans àrees de càlcul (1:25.000), mentre que un anàlisi en detall 
com el recollit en aquest estudi permet ajustar molt més les variables de contorn 
amb una precisió molt més elevada. 

6.3.- Avaluació acústica de la zona. 

El municipi de Ripollet disposa de Mapa de Capacitat Acústica aprovat i adaptat als 
criteris del 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, el que permet comparar els nivells de soroll obtinguts de l'estudi amb els valors 
objectiu de qualitat acústica. 

Havent estudiat aquest cas en concret, els usos sensibles afectats són essencialment en 
sòl d’ús residencial, entenent que els usos industrials i esportius, situats al marge esquerra del 
riu Ripoll, no recauen sota la categoria d’ús sensible.  

La comparació entre els resultats del PSAMB i l’actualització mostra diferències 
significatives: 
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Imatge 19: Indicadors de zones de conflicte del PSAMB a l’àrea de Ripollet. 

 

 
Imatge 20: Resultat de l’avaluació d’edificis de l’àrea de Ripollet. Període nit. 

C‐58 

BV‐1411

C‐58 

B‐141



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 13: Ripollet. 

IT1310‐07_13 Rev. V01

10 de Desembre de 2014

Pàgina 33/ 68 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

Les principals observacions que se’n deriven són les següents: 

- Es manté una concentració d’indicadors de superació severa (superior als 10dBA) 
a primera línia edificada al davant de la C-58, al marge dret del Riu Ripoll. Val a 
dir que a la versió actualitzada dels avaluadors, les esferes representen illes 
edificades i, per tant, agrupacions de finques. En conseqüència, les indicacions de 
superació que apareixen a Ripollet responen a concentracions d’habitatges, de 
manera que no es pot parlar directament d’una disminució de casos de conflicte 
sever respecte a la diagnosi emesa des del PSAMB. 

- Per contra, el fet de considerar l’efecte d’apantallament que proporcionen els 
primers edificis (i més afectats) en benefici dels situats en una segona línia 
d’edificació, ha permès determinar una disminució significativa del numero de 
casos de superació moderada (d’entre 5 i 10dBA) al c/Verge de Montserrat. 

- L’actualització de les dades d’aforament de trànsit al tram a estudi de la C-58 
retorna uns resultats que, respecte als anteriors, identifiquen un increment destacat 
de nivells sonors (superior a 5dBA) a les proximitats més immediates (plataforma 
viària). 

- Per contra, l’àrea d’afectació del soroll de les grans infraestructures pateix una 
reducció molt significativa, amb tota probabilitat degut a què en les primeres 
versions de mapes estratègics de soroll, realitzats amb un grau de detall molt 
inferior, no es tingué en compte l’efecte d’apantallament de les primeres línies 
d’edificis. 

- S'identifiquen edificis afectats d'entre 5 i 10 dBA a l'eix format per la B-141 i la 
BV-1411, als receptors definits com a Zona A4 al Mapa de Capacitat Acústica. 
Convé matissar, però, que aquests indicadors de superació no son imputables al 
traçat de la C-58, sinó que responen a immissions de trànsit local a través 
d’aquests vials. Aquest fet, amb tota probabilitat, és extrapolable a molts altres 
trams de la xarxa de mobilitat urbana de Ripollet, per bé que a data de la 
elaboració d’aquest estudi no se’n disposa de dades. 

En conclusió, l’actualització del model acústic, i malgrat tenir en compte l'efecte 
d'apantallament dels edificis, posa de manifest que els usos residencials que es troben a peu o a 
les immediates proximitats de la C-58 presenten, tal i com ja es posà de relleu a la primera fase 
del PSAMB, un grau d'afectació molt elevat. 
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7.- PROPOSTES DE MILLORA. 

En base als resultats abocats pel model, treball de camp i observacions dels tècnics 
durant el desenvolupament de la primera part d’aquest treball, la proposta de mesures per tal de 
minimitzar l’impacte acústic caldria centrar-la en 2 vessants: 

- Reduir l’impacte acústic de l’autopista C-58 sobre el municipi.   
El nivell d’emissió de les grans infraestructures depèn de les seves característiques 
intrínseques (tipus d’asfalt, traçat, número de carrils, velocitat, etc.) i la densitat de 
trànsit (número total de vehicles, % de vehicles pesants, etc.),  per bé que aquests 
aspectes són difícilment modificables. En aquest cas, doncs, partint de que és 
inviable actuar en la configuració del propi eix viari (descartant accions com el 
soterrament) les actuacions han d’orientar-se a mètodes d’apantallament.  
Cal tenir en compte també que hi ha un conjunt d'edificis situats pràcticament 
sobre el límit de la plataforma de la C-58 el que dificulta en gran mesura la 
instal·lació d'una pantalla acústica per falta d'espai, i qualsevol cas, hauria de ser 
transparent per permetre l'entrada de llum als habitatges 

- Incrementar els aïllaments en façana dels sectors en els quals les barreres 
acústiques no puguin oferir un resultat suficientment satisfactori, mitjançant un 
programa d’ajuts a la col·locació de dobles finestres com a recurs més habitual en 
aquest tipus de situacions. No obstant, degut a la magnitud de l'impacte en els 
edificis més afectats, caldria estudiar en detall les mesures correctores a aplicar. 

7.1.- Alternatives assajades sobre el model. 

Les alternatives que previsiblement puguin tenir alguna incidència sobre les àrees 
d’afectació calculades mitjançant els models numèrics, s’han introduït com a paràmetres i 
condicions de contorn, per tal d’obtenir una primera aproximació de la utilitat i viabilitat 
d’aquestes actuacions correctores. 

Les actuacions analitzades mitjançant modelització han estat tres: 

- Col·locació d’un apantallament acústic tradicional (vertical) de grans dimensions, 
paral·lel a l’eix viari de la C-58, per evitar les immissions d’aquest eix d’alta 
capacitat sobre el barri de Can Tiana – Pont Vell de Ripollet. La pantalla 
implementada ha estat del tipus mixt, és a dir, fonoabsorbent amb parts 
reflectants per permetre el pas de la llum en els trams més propers als edificis, 
ubicada sobre el límit de plataforma pavimentada. 

- Col·locació de l’apantallament anterior, més el reforç d'una pantalla vertical 
fonoabsorbent a la mitjana per reduir l'impacte dels vehicles que transiten en 
direcció Vallès. L'apantallament cal que sigui fonoabsorbent per evitar problemes 
de reverberació que es produeixen quan hi ha dues pantalles verticals enfrontades, 
fet que minvaria l'efectivitat dels apantallaments. 

- Col·locació d’un apantallament acústic d’alta eficiència (amb voladís inclinat) per 
incrementar l’eficàcia de la pantalla situada al marge de la C-58.  
Els apantallament provistos de voladís tenen com a objectiu incrementar la 
difracció de la ona sonora, per tal de millorar el seu rendiment. Aquesta millora 
pot ser molt significativa, ja que l’efecte “ombra acústica” pot estendre’s molt 
més enllà de l’extensió atribuïble a un apantallament lineal clàssic. Tanmateix, 
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coronar la pantalla amb una “pestanya” permet assolir resultats satisfactoris 
també a edificis amb alçades on la pantalla clàssica es demostra ineficaç. 

 

 
Imatge 21: Exemple d’apantallament acústic lineal. Font: Climablock. 

 

Imatge 22: Exemple d’apantallament acústic amb voladís.  
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Per disposar d’un criteri objectiu d’àrea “beneficiada” d’aquestes eventuals millores, 
s’han calculat les immissions a un total de 70 edificis (concretament, agrupacions de finques a 
nivell d’illa/parcel·la), que responen a la pràctica totalitat d’edificacions afectades en major o 
menor grau pel soroll de les infraestructures contemplades en aquest estudi. 

7.2.- Resultats obtinguts. 

7.2.1.- Atenuació de l’autopista C-58 mitjançant pantalla lineal. 

Per a estudiar l’eventual utilitat de col·locar un apantallament acústic paral·lel a l’eix 
de la C-58, s’ha simulat la col·locació d’una pantalla acústica de tipus mixt, és a dir, 
fonoabsorbent amb parts reflectants per permetre el pas de la llum en els trams més propers als 
edificis. La pantalla s'ubicaria entre l'alçada del carrer de la Mancomunitat i el carrer Tarragona 
(pont que creua l'autopista).   

 

 
Imatge 23: Emplaçament Aproximat de l’apantallament.  

 

La pantalla simulada presenta una alçada efectiva de 5 metres, ubicada al límit de la 
plataforma asfaltada de l’eix viari (pràcticament on en l’actualitat es troba la valla de protecció). 
La pantalla simulada manté la seva alçada al llarg de tot el vial, tot i que caldria estudiar si 
s'hauria d'adaptar a l'alçada del carrer de la Creu Roja, on hi ha un pont de vianants que creua 
l'autopista.  

En resum, la pantalla té una longitud de pràcticament 610 metres lineals, i una alçada 
de 5 metres amb una superfície estimativa d’aproximadament 3.050m2. Aquestes dimensions, 
però, queden subjectes a possibles canvis, especialment pel que fa a l'adequació de la pantalla a 
l'entorn (senyalitzacions viàries, ponts, etc). 
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Imatge 24: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla lineal en període diürn. 

 
Imatge 25: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla lineal en període nocturn. 

BV‐1411
C‐58

C‐58

BV‐1411
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Com es pot observar, hi ha una reducció prou significativa dels nivells sonors que 
incideixen sobre la primera línia d’edificis. No obstant, l’àrea d’afectació no experimenta una 
reducció molt acusada, ja que queda delimitada precisament per aquests primers edificis , que 
realitzen per sí mateixos una funció d’apantallament i “protegeixen” el casc urbà que s’hi estén 
al darrera. 

La següent taula mostra els nivells sonors calculats als elements receptors puntuals 
distribuïts al llarg de l’àrea d’afectació (mostrant únicament aquells que queden sota l’àrea 
d’influència d’aquest eix viari), destacant en verd aquells que presenten una millora superior als 
2dBA: 

 

Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

10  0,1  0,2  0,2  0,2 

13  0,7  0,7  0,8  0,7 

14  0,8  0,8  0,8  0,8 

15  1,5  1,4  1,4  1,5 

19  2,2  2,2  2,2  2,2 

20  2,2  2,3  2,3  2,3 

21  0,2  0,3  0,4  0,3 

22  3,8  3,6  3,4  3,6 

23  2,6  2,7  2,4  2,7 

24  3,3  3,3  3,2  3,3 

25  5,9  5,5  5,2  5,5 

26  10,7  10,5  10,3  10,5 

27  8,6  8,3  8,1  8,3 

28  7  6,7  6,1  6,7 

29  0,2  0,2  0,2  0,2 

30  8,1  8,7  9,2  8,7 

32  7,1  6,7  6,3  6,7 

33  3,1  2,9  2,9  2,9 

34  0,1  0,1  0,1  0,1 

35  0,4  0,4  0,4  0,4 

36  0,1  0,1  0,1  0,1 

Taula  4. Millores esperables a 4m d’alçada als habitatges més beneficiats per l’apantallament lineal. 

En resum, es pot concloure que un apantallament acústic lineal paral·lel a l’eix de la 
C-58 aconsegueix millores en l’àrea d’afectació de l’eix viari, però molt més en termes 
d’intensitat sonora a primera línia, que no pas en quant a la seva extensió (àrea d’afectació). 

Aquesta circumstància s’explica pel fet que el tram d’eix viari, a l’alçada de Ripollet, 
es trobi a curta distància dels edificis més exposats al soroll provinent del trànsit, i que la C-58 
és, sens dubte la principal font de soroll a la zona. La efectivitat dels apantallament acústics 
s’incrementa quan l’obstacle (la pantalla) és més a prop del focus de soroll (la C-58), fet que es 
demostra en aquest cas concret. 
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És molt important incidir, però, en què aquestes millores són representatives dels 
nivells d’immissió a quatre metres d’alçada, i que, per tant, els habitatges que es veurien 
afavorits per aquesta millora es troben a la planta baixa i al primer pis (aproximadament) dels 
diferents blocs d’habitatges. A mesura que els habitatges receptors es troben situats a una alçada 
major respecte a l’apantallament, el seu efecte decreix ràpidament, fins al punt que els 
habitatges més elevats, especialment aquells que disposen de “visió directa” de la C-58 malgrat 
tenir l’apantallament, pràcticament no percebrien cap millora en els nivells d’exposició al soroll. 

Es poden assolir increments més destacats modificant el dimensionament de la 
pantalla, en el cas de la pantalla lineal la millora més directa s’assoleix mitjançant increments 
d’alçada i/o longitud. En l’exercici de simulació s’ha implementat un apantallament bàsic amb 
una alçada constant de 5 metres sobre cota de vial. Val a dir, però, que a la mateixa C-58, poc 
quilòmetres més amunt (a l’alçada de Badia del Vallès), s’han instal·lat apantallaments d’entre 8 
i 10 metres d’alçada, amb un rendiment acústic molt interessant a les zones de màxima eficàcia. 
Per contra, l’impacte visual, molt acusat en els trams de barrera pseudo-vegetal, ha estat rebut 
amb algunes reticències per part dels barris beneficiats d’aquesta actuació. 

Pel que fa a les longituds, s’han acotat entre el carrer de la Mancomunitat i el carrer 
Tarragona (pont que creua l'autopista), ja que s'ha considerat suficient per actuar sobre els 
edificis més afectats. No obstant, els apantallaments poden perllongar-se més enllà si es 
considera oportú, fet que de ben segur incrementarà lleugerament l’àrea i el volum de població 
beneficiada. 

Caldrà avaluar en detall el punt d’equilibri entre les inversions i l’impacte que seran 
assumibles respecte a la millora objectiva total que experimentarien els ciutadans, ja que 
malgrat s’aconsegueixi un apantallament eficaç, la necessitat d'adequar la pantalla a l'entorn 
poden implicar canvis en la configuració assajada. 

7.2.2.- Atenuació de l’autopista C-58 mitjançant dues pantalles lineals. 

Aquesta alternativa permet avaluar la millora potencial d'instal·lar un apantallament 
vertical fonoabsorbent a la mitjana de l'autopista per reforçar l'efecte de la pantalla simulada en 
l'apartat anterior. 

L'objectiu d'aquesta nova pantalla seria reduir l'impacte dels vehicles que circulen en 
direcció Vallès (Sabadell i Terrassa). Aquest apantallament necessàriament hauria de ser  
fonoabsorbent a la banda del barri de Can Tiana – Pont Vell  per evitar que es produeixin 
problemes de reflexió i reverberació quan hi hagi les dues pantalles verticals enfrontades, fet 
que en reduiria l'efectivitat. 

En resum, la pantalla addicional té una longitud de pràcticament 610 metres lineals, i 
una alçada de 3 metres amb una superfície estimativa d’aproximadament 1.830m2. Aquestes 
dimensions, però, queden subjectes a possibles canvis, especialment pel que fa a l'adequació de 
la pantalla a l'entorn (senyalitzacions viàries, ponts, etc), i se sumen a la pantalla de l'apartat 
anterior, d'una superfície aproximada de 3.050 m2. 
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Imatge 26: Emplaçament aproximat dels apantallaments.  

 

 
Imatge 27: Mapa d’isòfones de la solució de doble pantalla lineal en període diürn. 
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Imatge 28: Mapa d’isòfones de la solució de doble pantalla lineal en període nocturn. 

Tot i que és difícil d'apreciar en el mapa d'isòfones, aquest apantallament addicional 
permet cobrir una major àrea d'edificis, augmentant les millores que es produeixen en els 
edificis que es troben a certa distància i en major alçada.  

La següent taula mostra els nivells sonors calculats als elements receptors puntuals 
distribuïts al llarg de l’àrea d’afectació (mostrant únicament aquells que queden sota l’àrea 
d’influència d’aquest eix viari), destacant en verd aquells que presenten una millora superior als 
2dBA: 

 

Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

10  0,1  0,2  0,2  0,2 

13  1,2  1,1  1,1  1,1 

14  1,3  1,2  1,1  1,2 

15  2  1,8  1,8  1,9 

19  4,1  4  3,8  4 

20  4  3,8  3,6  3,8 

21  0,2  0,3  0,4  0,3 

22  6,1  5,7  5,5  5,7 

23  3,2  2,8  2,4  2,8 

24  5,9  5,6  5,3  5,6 

25  7,1  6,7  6,4  6,6 

26  11,2  10,7  10,4  10,7 

BV‐1411

C‐58
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Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

27  9,4  9,1  8,8  9,1 

28  7,4  6,7  6,1  6,7 

29  0,5  0,5  0,5  0,5 

30  8,9  9,2  9,4  9,2 

32  7,2  6,7  6,3  6,7 

33  3,2  3  2,9  3 

34  0,2  0,2  0,2  0,1 

35  0,5  0,5  0,5  0,5 

36  0,1  0,1  0,2  0,1 

41  0,1  0,1  0,1  0,1 

44  1,4  1,5  1,5  1,5 

45  1,8  1,8  1,8  1,9 

46  2,1  2,1  2,1  2,1 

54  2  2  2  2 

63  0,1  0,1  0,1  0,1 

64  0,1  0,2  0,2  0,2 

Taula  5. Millores esperables a 4m d’alçada als habitatges més beneficiats pel doble apantallament lineal. 

En resum, es pot concloure que un apantallament acústic lineal situat a la mitjana de 
l'autopista permet augmentar sensiblement l'efecte de la pantalla inicial situada al marge de la 
C-58. 

Aquesta circumstància s’explica pel fet que la pantalla de la mitjana tot i ser de 
menors dimensions permet actuar sobre el trànsit que circula en direcció Vallès. 

Caldria avaluar , en termes d’execució/fixació, visibilitat, etc si és viable la instal·lació 
d'una pantalla a la mitjana de l'autopista i quines implicacions des del punt de vista de seguretat 
vial pot comportar. 

7.2.3.- Atenuació de l’autopista C-58 mitjançant pantalla amb voladís. 

Com a mostra de les línies de millora que es poden assolir actuant sobre la primera de 
les solucions assajades, s’ha considerat l’apantallament del primer apartat, suposant que 
presenta la mateixa longitud i alçada total (per obtenir resultats comparables). Per a comprovar 
que se’n pot incrementar el rendiment, s’hi ha simulat l’existència d’un voladís inclinat, mètode 
que millora sensiblement el rendiment de les pantalles lineals clàssiques. 

El voladís que s’hi ha implementat es situa al llarg de tota la pantalla, coronant el tram 
simulat a l’alternativa 1. El voladís calculat té unes dimensions de 3metres amb una inclinació 
de 45º, situat sobre una pantalla vertical de 3 metres d'alçada. 

En resum, la pantalla té una longitud de pràcticament 610 metres lineals, amb una 
superfície estimativa d’aproximadament 3.660m2. Aquestes dimensions, però, queden subjectes 
a possibles canvis, especialment pel que fa a l'adequació de la pantalla a l'entorn 
(senyalitzacions viàries, ponts, etc). 

Les següents imatges mostren l’àrea d’afectació estudiada, un cop implementat 
l’apantallament acústic millorat. 
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Imatge 29: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla millorada en període diürn. 

 
Imatge 30: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla millorada en període nocturn. 
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L’eficàcia de l'apantallament amb voladís permet incrementar sensiblement el 
rendiment de les pantalles clàssiques, sobre tot als edificis més afectats, però també permet 
abastar una major àrea de cobertura.  

La taula següent resumeix els rendiments assolits mitjançant un apantallament amb 
voladís: 

 

Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

6  0,1  0,1  0,1  0 

10  0,1  0,2  0,2  0,2 

13  1  0,9  0,9  0,9 

14  1  1  0,8  0,9 

15  1,8  1,7  1,8  1,8 

16  0,3  0,2  0,2  0,2 

19  4,4  4,1  3,9  4,1 

20  3  2,9  2,7  2,9 

21  0,3  0,4  0,5  0,4 

22  7,5  7,1  6,7  7,1 

23  3,8  3,4  3,1  3,4 

24  7,9  7,5  7,1  7,5 

25  9,6  9,1  8,7  9,1 

26  13,5  13,1  12,9  13,1 

27  9,7  9,3  9  9,3 

28  7,4  6,7  6,1  6,7 

29  0,2  0,3  0,2  0,3 

30  8,9  9,2  9,4  9,2 

32  7,2  6,7  6,3  6,7 

33  3,2  3  2,9  3 

34  0,1  0,1  0,1  0,1 

35  0,4  0,4  0,4  0,4 

36  0,1  0,1  0,1  0,1 

Taula  6. Punts de referència. Millores esperables per a l’apantallament amb voladís. 

Tal i com es pot veure, les millores esperables per a un apantallament amb voladís són 
sensiblement superiors que les obtingudes amb les alternatives anteriors. No obstant, caldria 
valorar altres aspectes més relacionats amb la construcció de la pròpia pantalla (especialment 
pel que fa a la seva geometria òptima, de cares a maximitzar el ràtio d’inversió respecte a les 
millores acústiques assolides) i incloure'ls en l'estudi detallat per avaluar-ne la millor opció. 
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7.3.- Valoració Acústica dels resultats. 

Pel que fa a les solucions basades en apantallament acústics, la població potencialment 
beneficiada per actuacions en aquesta línia es situa especialment a la primera línia d’edificis de 
Ripollet, en concret al Barri de Can Tiana – Pont Vell, i en menor mesura els habitatges situats 
en una segona fila d’aquest mateix sector. El casc urbà tradicional de Ripollet, situat al marge 
esquerra del Riu Ripoll, pràcticament no percebria millores pel fet d’actuar sobre la C-58 en els 
termes inclosos en aquest treball. De fet, la col·locació d’un apantallament orientat a protegir el 
marge esquerra del Riu Ripoll aconseguiria efectes de millora sobre sòl industrial i 
equipaments, ja que els usos residencials queden força més allunyats. Per contra, amb tota 
probabilitat es generarien reflexions que podrien repercutir negativament a l’entorn que, 
precisament, està sent el més afectat (barri de Can Tiana – Pont Vell). Tanmateix, el soroll propi 
de la vialitat urbana de Ripollet, destacant les vies corresponents a la BV-141 i BV-1411, 
restaria inalterat, i emmascararia fàcilment les millores assolides mitjançant aquests 
apantallaments addicionals. 

En resum, s’aconsella centrar els esforços en optimitzar els apantallaments de 
protecció contra el soroll dels barris de Can Tiana – Pont Vell. 

Tot i així, els principals inconvenients lligats a aquesta línia d’actuació es divideixen 
en: 

- La complicació tècnica d’executar pantalles acústiques eficients, respectant alhora 
la connectivitat (sortides i incorporacions) amb eixos propers, per bé que en el cas 
de Ripollet no hi ha connectivitats directes (incorporacions i sortides) de la C-58 
en el tram que es proposa apantallar. 

- Compatibilitzar els requeriments de les pantalles per assolir els rendiments 
acústics desitjats, amb les limitacions constructives, funcionals i paisatgístiques 
que es vulguin respectar. En especial, la proximitat entre els habitatges i l’eventual 
apantallament obliga a tenir molt en compte l’impacte visual i la necessitat de 
garantir un mínim de lluminositat als habitatges, especialment els situats a les 
plantes inferiors. 

- Tanmateix, en termes d’avaluació d’edificis, convé recordar que els 
apantallaments són més efectius a cotes baixes que a les plantes més elevades. 
Això vol dir que els pisos més elevats pràcticament no percebrien cap millora en 
molts casos, a no ser que les dimensions de la pantalla (alçades i voladissos) fossin 
d’un ordre de magnitud difícilment assumible en termes econòmics i visuals. 

Per tal de comparar les tres alternatives proposades en aquest estudi, la següent taula 
mostra l’estadística de millora acústica vs. nº d’edificacions incloses a l’estudi: 

 

Resum Estadístic 

Perspectiva de Millora  Alt01  Alt02  Alt03 

<0dBA  67%  51%  64% 

0‐2 dBA  16%  30%  19% 

2‐5 dBA  9%  7%  6% 

>5 dBA  9%  11%  11% 

Taula  7. Percentatge d’edificis receptors que percebran millora. 
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7.4.- Valoració en termes de Població Exposada. 

L’avaluació de les immisions imputables a les infraestructures incloses a l’estudi, i les 
diferents propostes de millora, en termes de població exposada s’exposa en aquest sub-capítol. 

En valors absoluts de població, la següent taula, partint del volum de població 
afectada pels nivells d’immissió en la situació actual, indica quants ciutadans quedarien inclosos 
en aquests rangs de valors si s’executessin les alternatives proposades com a línia de millora. 
Per a major claredat, la columna Variació indica el diferencial de volum de població de cada 
nivell sonor, sota cadascuna de les alternatives. 

 

Estadístiques de Població Exposada. Valors Absoluts. 

dBA 
Estat Actual  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 

nº habitants  nº habitants  variació nº habitants  variació  nº habitants  variació

<45  7.456 7.911 455 8.211 755 8.229 773 

45‐50  1.315 1.028 -287 807 -508 754 -561 

50‐55  1.032 1.063 31 984 -48 1.275 243 

55‐60  1.771 1.900 129 2.105 334 2.158 387 

60‐65  2.147 2.265 118 2.058 -89 1.750 -397 

65‐70  582 0 -582 0 -582 0 -582 

>70  112 0 -112 0 -112 0 -112 

Total:  14.415 

Taula  8. Població exposada. Valors absoluts i variacions segons alternatives. 

Les mateixes dades, expressades en termes relatius (%) respecte a la població total del 
terme municipal afectada per les immissions procedents d’aquestes infraestructures, es mostren 
a la següent taula: 

 

Estadístiques de Població Exposada. Valors Estadístics. 

dBA 
Estat Actual  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 

nº habitants  nº habitants  variació  nº habitants  Variació  nº habitants  variació

<45  51,7% 54,9% 3,2% 57,0% 5,2% 57,1% 5,4% 

45‐50  9,1% 7,1% -2,0% 5,6% -3,5% 5,2% -3,9% 

50‐55  7,2% 7,4% 0,2% 6,8% -0,3% 8,8% 1,7% 

55‐60  12,3% 13,2% 0,9% 14,6% 2,3% 15,0% 2,7% 

60‐65  14,9% 15,7% 0,8% 14,3% -0,6% 12,1% -2,8% 

65‐70  4,0% 0,0% -4,0% 0,0% -4,0% 0,0% -4,0% 

>70  0,8% 0,0% -0,8% 0,0% -0,8% 0,0% -0,8% 

Total:  100,0% 

Taula  9. Població exposada. Valors relatius i variacions segons alternatives. 

Atès que els escenaris assajats únicament contemplen reduccions de nivells sonors, no 
poden donar-se casos en què es detectin “empitjoraments”. En conseqüència, en aquelles 
caselles on s’observi un valor positiu (que implica un augment de població en aquella 
categoria), s’ha d’entendre que aquest augment es deu a ciutadans que “provenen” d’escenaris 
d’exposició prèviament més desfavorables. 
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La següent gràfica permet comparar la població exposada als nivells d’immissió 
originats per les infraestructures incloses a l’estudi, agrupades seguint la mateixa  filosofia que 
les taules anteriors. Aquesta visualització permet observar el desplaçament de ciutadans de 
categories més altes d’immissió cap a categories pròpies de nivells de comfort acústic més 
interessants. Val a dir que a la representació gràfica s’exclou la població amb nivells d’immissió 
menors a 45dBA en horari nocturn, ja que es considera que aquesta població, a la vista 
d’aquests nivells d’immissió tan baixos, ja queden fora de l’àmbit d’afectació de les 
infraestructures contemplades a l’estudi. 

 

  

Imatge 31: Gràfic comparatiu d’alternatives. Població exposada segons nivells d’immissió.  

 

Gràficament s’observa que qualsevol de les alternatives assajades aconsegueix 
eliminar els casos més greus de superació, i limitar a 65dBA el nivell d’immissió nocturn 
màxim. L’alternativa 3 és la que desplaça un volum de població més important cap a nivells 
inferiors d’exposició al soroll en horari nocturn 

En quant al número d’habitants que, pels efectes de les infraestructures contemplades 
a l’estudi, es troben exposats a un nivell d’immissió nocturn, Ln, superior als 55dBA i que, per 
tant, caldria considerar que es troben en una situació d’incompliment dels objectius de qualitat 
per a usos residencials, l’estat actual i les diferents alternatives ofereixen les següents 
avaluacions: 

 

Resum de Dades de Població Exposada. Objectius de Qualitat. 

dBA 
Estat Actual  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 

nº habitants  nº habitants  nº habitants  nº habitants 

Ln<55dBA  9.803 10.002 10.002 10.258

Ln>55dBA  4.612 4.165 4.163 3.908

Taula  10. Població exposada. Avaluació d’Objectius de Qualitat. 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Estat Actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

45‐50

50‐55

55‐60

60‐65

65‐70

>70



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 13: Ripollet. 

IT1310‐07_13 Rev. V01

10 de Desembre de 2014

Pàgina 48/ 68 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

Nota: l’estudi estadístic no computa la població amb exposicions inferiors als 30dBA; 
per tant, en els casos en què els sumatoris de població sigui inferior a l’original, s’ha 
d’interpretar com a població que ha passat a nivells sonors deguts a la infraestructura estudiada, 
inferiors als 30dBA nocturns. 

En quant a l’anàlisi comparatiu de les diferents mesures correctores analitzades, la 
següent taula mostra el número d’habitants que percebrien algun grau de millora com a 
conseqüència de la posada en pràctica de les mesures correctores proposades: 

 

Població que Percebria Millora. 

Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 

Núm. Beneficiaris  Núm. Beneficiaris  Núm. Beneficiaris 

733 1.089 1.403 

Taula  11. Població exposada. Beneficiaris de les diferents línies d’actuació. 

S’observa que l’increment de rendiment de l’apantallament (alternativa 3) assoleix 
pràcticament el doble de beneficiaris que l’apantallament clàssic. En canvi, col·locar un 
apantallament addicional a la mitjanera de la autopista incrementa el número de ciutadans 
beneficiats en prop d’un 45%, resultat que tampoc es pot considerar com a dolent.  

Cal recordar que l’anàlisi estadístic es centra en avaluar la població exposada partint 
dels nivells d’immissió a 4 metres sobre el nivell del terra (equivalent a un primer pis, 
aproximadament) com a valors representatius de la immissió mitja a la façana de l’edifici. Això 
vol dir que un anàlisi detallat permetrà identificar ciutadans que assoleixin circumstàncies 
encara més favorables (situats a cotes inferiors o en edificis més baixos), però també habitatges 
exposats a millores no tan destacables, en concret aquells situats a cotes més elevades (plantes 
altes dels blocs de pisos, típicament). 

7.5.- Valoració Econòmica dels resultats. 

En termes econòmics, les inversions estimatives associades a cascuna de les propostes 
de millora incloses en aquest estudi es detallen de forma aproximada. (Font: Base de Dades 
BEDEC per a obres d’edificació i enginyeria civil. Versió Gener 2014). 

7.5.1.- Alternativa 1: Pantalla acústica lineal. 

Construcció d’una pantalla acústica lineal de 610 metres de longitud, amb una 
constant de 5 metres, total superfície estimativa 3.050’00m2. Cost de subministrament, 
muntatge, instal·lació, inclosos elements auxiliars, elements de subjecció, etc. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats de formigó. Preu unitari: 120€/m2. Preu total: 
366.000’00 €. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats d’acer i llana mineral. Preu unitari: 125€/m2. 
Preu total: 381.250’00€. 

- Material bàsic: vidre temperat/laminat. Preu unitari: 217€/m2. Preu total: 
661.850’00€. 
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7.5.2.- Alternativa 2: Dues Pantalles acústiques lineals. 

Construcció d’una pantalla acústica lineal de 610 metres de longitud, amb una 
constant de 5 metres al marge de la C-58, total superfície estimativa 3.050’00m2, i una pantalla 
acústica lineal de 610 metres de longitud i alçada constant de 3 metres situada a la mitjana de la 
C-58, total superfície estimativa 1.830’00m2. Cost de subministrament, muntatge, instal·lació, 
inclosos elements auxiliars, elements de subjecció, etc. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats de formigó. Preu unitari: 120€/m2. Preu total: 
585.600’00 €. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats d’acer i llana mineral. Preu unitari: 125€/m2. 
Preu total: 610.000’00€. 

- Material bàsic: vidre temperat/laminat. Preu unitari: 217€/m2. Preu total: 
1.058.960’00€. 

7.5.3.- Alternativa 3: Pantalla acústica d’alt rendiment (voladís inclinat). 

Construcció d’una pantalla acústica lineal de 610 metres de longitud, amb una alçada 
de 3m, amb una coronació inclinada de 3m de longitud a 45º d’inclinació, total superfície 
estimativa 3.660’00m2. Cost de subministrament, muntatge, instal·lació, inclosos elements 
auxiliars, elements de subjecció, etc. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats de formigó. Preu unitari: 180€/m2. Preu total: 
658.800’00 €. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats d’acer i llana mineral. Preu unitari: 187€/m2. 
Preu total: 684.420’00€. 

7.6.- Valoració Global dels resultats. 

La següent taula exposa el resum de les principals característiques de les diferents 
alternatives estudiades, tant en termes de població afectada, com en termes d’inversió 
econòmica. S’hi mostren les següents variables: 

- Número de ciutadans que, pels efectes de les infraestructures incloses a l’estudi, es 
troba sotmesa a un nivell d’immissió nocturn, Ln, superior als 55dBA. Aquesta 
dada es mostra tant per l’a situació actual , com sota el supòsit de cadascuna de les 
alternatives de millora estudiades. 

- Número de ciutadans que, mitjançant cadascuna de les línies d’actuació, 
percebrien una millora en els nivells d’immissió nocturns. 

- Número de ciutadans que, respecte l’estat actual, experimentarien una millora 
d’immissió tal que passarien a rebre un nivell d’immissió nocturna inferior als 
55dBA. 

- Inversió estimativa associada a cadascuna de les alternatives, considerant la 
implementació bàsica. 

- Ratio d’inversió per ciutadà beneficiat, per a cadascuna de les alternatives incloses 
a l’estudi. 
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Ratios Econòmics 

dBA 
Estat Actual  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 

nº habitants  nº habitants  nº habitants  nº habitants 

Ln>55dBA  4.612 4.165 4.163 3.908 

Beneficiaris globals  733 1.089 1.403 

Variació a Ln<55dBA  447 449 704 

Inversió Estimativa  366.000 € 585.600 € 658.800 € 

Ratio €/Beneficiari  499 538 470 

Taula  12. Taula resum. Comparativa general entre alternatives. 

Segons les dades recollides en aquest estudi informatiu, l’Alternativa 3 (construcció 
d’un apantallament d’alt rendiment – amb voladís inclinat) és la que presenta un balanç més 
atractiu en quant a la millora acústica esperable al barri de Can Tiana – Pont Vell de Ripollet. 
Aquesta conclusió es ratifica tant en termes de beneficiaris (més de 1.400 ciutadans percebrien 
algun tipus de millora en els nivells d’immissió nocturns, respecte a prop de 730 en el cas de 
l’Alternativa 1, o els 1.090 de l’Alternativa 2), com en termes de ciutadania que passa a estar en 
situació de compliment (més de 700 habitants a l’alternativa 3, respecte als 450 que assoleixen 
aquest estat en qualsevol de les dues altres alternatives). 

En termes econòmics, val a dir que l’Alternativa 3 és la que requereix un major esforç 
d’inversió. No obstant això, el ràtio d’inversió per ciutadà beneficiat és de 470€, mentre que les 
Alternatives 1 i 2 es situen en inversions per ciutadà de 499€ i 538€, respectivament. 

En quant a les alternatives 1 i 2, convé destacar que ambdues aconsegueixen disminuir 
en prop d’un 10% el volum de població exposada a nivells per sobre dels 55dBA (pràcticament 
un 20% és la projecció prevista per la tercera alternativa). No obstant, l’esforç d’inversió de la 
segona alternativa és més d’un 50% superior a la primera. 

En quant als obstacles no-acústics vinculats a qualsevol de les alternatives, cal fer 
incís, especialment, en la dificultat de col·locar uns apantallaments acústicament eficients sense 
generar una problemàtica de visibilitat o salubritat als habitatges, ja que la proximitat entre 
l’apantallament i els habitatges és francament  difícil de compatibilitzar. Aquest punt haurà 
d’estudiar-se amb deteniment, valorant la possibilitat d’incloure trams de pantalla de 
vidre/metacrilat allà on sigui necessari garantir un mínim de lluminositat als habitatges. 

En quant a la possibilitat de col·locar un apantallament a la mitgera de l’autopista C-
58, convé valorar, a banda de la viabilitat constructiva pròpiament dita (manca d’espai per a les 
fonamentacions), la viabilitat en termes de visibilitat, seguretat vial, etc. 
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Annex I FITXES DE  MESURA DE CURTA DURADA 
 
 



Punt 1 
C-58 
 

 
 Dia 06/11/2014 

Hora d’Inici 16:06h 

Durada 10 min 

Leq dB(A) 76,0 dBA 
L10  dB(A) 77,6 dBA 

L90  dB(A) 73,2 dBA 

Cotxes 
(vehicles/10min) - 

Motos 
(vehicles/10min) - 

Pesats 
(vehicles/10min) - 

 

Observacions Afectació C-58 

 
 
 

 

Alçada del sonòmetre (m): 1,50 
Distància a la paret (m): 5 
Amplada de la via (m): - 
Amplada de la vorera (m): - 
Tipus de paviment: Asfalt 
Carrils de circulació: - 
Sentits de circulació: - 
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Annex II PLÀNOLS DE CARTOGRAFIA ACÚSTICA 
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Annex III BUTLLETINS DE VERIFICACIÓ PERIÒDICA 

DELS INSTRUMENTS 
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1.- INTRODUCCIÓ. 

L’any 2013, l’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar el Pla de Sostenibilitat 
Ambiental (PSAMB) com a full de ruta de les línies estratègiques d'actuació, així com les 
mesures i accions concretes a desenvolupar per a la sostenibilitat ambiental en el territori 
metropolità. 

Aquest Pla va plantejar la sostenibilitat a diferents escales: el conjunt del territori 
metropolità, la pròpia Institució de l’AMB i els 36 municipis que en formen part. I cadascuna de 
les tres escales es va estructurar en 6 eixos temàtics, essent l’educació per a la sostenibilitat un 
eix de caràcter transversal. 

 

     
Imatge 1:: Estructura i eixos del PSAMB (AMB, 2013) 

 

Dins de l’eix 5 de Salut ambiental, es va realitzar un innovador treball per saber la 
qualitat acústica global del territori metropolità, on es va recopilar i analitzar tota la informació 
existent, tant a nivell municipal com de les infraestructures viàries, ferroviàries i aeroportuàries 
més rellevants. La diferent procedència de la informació va fer necessari un tractament previ 
d’homogeneïtzació d’aquesta i alhora un nou càlcul de les fonts que es solapaven en un mateix 
àmbit, per així tenir una imatge del soroll total final. 

Aquest treball va permetre tenir la primera imatge acústica global de l’àrea 
metropolitana. Això va permetre per un cantó identificar les zones on probablement hi ha algun 
conflicte acústic i per l’altre cantó identificar les zones amb major qualitat acústica que 
s’haurien de preservar. 

Tal i com ja recollia una de les mesures del PSAMB, el present treball vol aprofundir 
en la línia iniciada pel treball anteriorment explicat i analitza amb major detall els punts que 
s’han considerat més problemàtics a nivell acústic. Així, el primer vector sobre el qual 
s’aprofundeix és en avaluar l’afectació deguda a les grans infraestructures i eixos viaris, i 
estudiar la viabilitat i efectivitat d’eventuals mesures correctores. 

A partir dels 17 punts a priori més crítics presents a l’AMB, s’ha realitzat una 
modelització acústica de major detall per confirmar sí és una zona amb problemes de superació 
acústica, i en cas que ho sigui, establir les mesures correctores més adequades i més efectives en 
cada cas. Al llarg de l’any 2013 s’ha realitzat el projecte d’integració de la cartografia acústica 
dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona AMB, com a primer pas d’una ambiciosa 
línia de treball i amb un important ventall d’aplicacions per a agilitzar el control i la gestió del 
soroll ambiental als municipis de l’AMB. 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 14: Montcada i Reixac. 

IT1310‐07_14 Rev. V01

10 de Desembre de 2014

Pàgina 5/ 75 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

 
Imatge 2: Nivells de soroll diürn, AMB 2013 

2.- OBJECTE I ABAST DE L’ESTUDI. 

Les àrees analitzades a cadascun dels casos específics aprofundeixen en l’estudi de les 
afectacions identificades a l’àrea d’influència de les principals infraestructures de la zona, tant 
les que es localitzen fora del casc urbà, com les que es localitzen a l’interior de l’àrea urbana. 
S’inclouen en el catàleg de focus sonors tots aquells que han estat inclosos en les diferents 
versions de cartografia acústica incloses en el PSAMB, i que generalment responen a grans 
eixos viaris i vies d’alta capacitat, carreteres interurbanes, comarcals i nacionals, així com eixos 
ferroviaris. En aquells casos en què el municipi disposa de mapa acústic de trànsit viari local, 
aquest vector també s’inclou en l’anàlisi. 

Atès que la integració de la cartografia acústica en aquestes zones ha posat de relleu 
l’existència d’àrees de superació dels nivells sonors permesos o desitjables (aquests indicadors 
existents s’obtenen de contrastar els diferents mapes de soroll d’infraestructures respecte els 
llindars permesos), l’anàlisi en detall s’orientarà a determinar l’aportació de cadascuna de les 
infraestructures, per a comprovar que efectivament aquests indicadors de superació són 
representatius del que succeeix en l’escenari real, i estudiar quines actuacions correctores poden 
oferir una millora significativa. 
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3.- MARC LEGAL I NORMATIU. 

La legislació aplicable en afers relatius al control i la gestió del soroll ambiental es 
desglossa en diferents lleis i reglaments, de caràcter estatal, autonòmic i local, que es presenten 
a continuació:  

- Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del 
soroll ambiental. Àmbit d’Aplicació: Comunitat Econòmica Europea. 

- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll. Àmbit d’aplicació: estat 
espanyol. 

- Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, en allò referent a l’avaluació i gestió 
del soroll ambiental. Àmbit d’aplicació: estat espanyol. 

- Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a zonificació acústica, 
objectius de qualitat i emissions acústiques. Àmbit d’Aplicació: estat 
espanyol.  

-  Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
Àmbit d’aplicació: Catalunya. 

- Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a 
l’elaboració de Mapes de Capacitat Acústica. Àmbit d’aplicació: Catalunya.  

- 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. Àmbit d’aplicació: Catalunya. 

- Ordenances Municipals específiques per al control i la gestió del soroll i les 
vibracions. Àmbit d’aplicació: termes municipals inclosos en l’àrea d’estudi.  

Les àrees d’afectació de les diferents infraestructures s’han obtingut dels 
corresponents estudis específics i mapes estratègics de soroll elaborats per les Administracions 
titulars. 

Per a l‘elaboració dels mapes de soroll actualitzats s’han emprat tècniques de 
modelització i simulació incloent els mètodes de càlcul definits a l’Annex 8 – Exigències 
relatives als mètodes de càlcul i mesurament per a la determinació dels índexs de soroll i els 
equips de mesurament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, tal i com s’indica al capítol de metodologia. 
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4.- METODOLOGIA. 

L’estudi específic dels potencials escenaris de conflicte es desenvoluparà seguint el 
següent esquema de treball:  

 

 

 

 

 

DIAGNOSI 
PSAMB

•Població

•Usos Sensibles

•Àrees de Conflicte

AVALUACIÓ 
INCIAL

•Plà d'Usos/POUM/Mapes de Capacitat

•Usos Sensibles

•Participació Ajuntaments

MODELITZACIÓ

•Cartografia BR/ICC

•Aforaments MFOM/Diputació BCN/Estudis de Mobilitat

•Aforaments ferroviaris

TREBALL DE 
CAMP

•Sonometries

•Aforaments

•Observacions in situ

AVALUACIÓ EN 
DETALL

•Població

•Usos Sensibles

•Àrees de Conflicte

MESURES 
CORRECTORES

•Tècniques

•Inversions

•Efectivitats

DOCUMENT

•Critesis de l'estudi i metodologia

•Cartografiat de resultats de modelització

•Conclusions
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4.1.- Diagnosi a partir dels Resultats del PSAMB. Avaluació Inicial. 

En el transcurs dels anteriors treballs d’integració de la cartografia acústica de l’Àrea 
Metropolitana (2013), s’identificaren una sèrie d’escenaris en els quals els resultats apuntaven a 
una possible existència de superacions importants de nivells sonors per sobre dels previstos o 
permesos, en el què s’anomenen zones de conflicte, deguda a la coexistència entre usos 
residencials i grans infraestructures i eixos viaris, de titularitat i/o gestió supramunicipal. Amb 
la finalitat d’aprofundir en l’estudi de l’abast d’aquests escenaris de conflicte, i determinar la 
possibilitat d’emprendre mesures correctores o programes de millora, des del PSAMB es van 
seleccionar un total de 17 punts/escenaris, on es va considerar prioritari fer un primer estudi 
d’aprofundiment. 

Els àmbits d’estudi, amb infraestructures de mobilitat que probablement tenen una 
incidència sobre zona urbana, són els següents: 

 

1. Zona Castelldefels: C-32, C-31 i C-245 

2. El Prat de Llobregat: Carretera B-250 

3. Nus Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern: B-23, N-340, B-20, C-245 

4. Sant Feliu de Llobregat: A-2, B-23 i via del tren 

5. Sant Vicenç dels Horts: A-2, B-23 i va del tren 

6. Molins de Rei: A-2, B-23, N-340 Nord, AP-2, C-1413a i via del tren 

7. Cervelló: N-340 Nord 

8. Pallejà: A-2, C-1413a, AP-2 

9. El Papiol: A-2, C-1413a, AP-2 

10. Sant Andreu de la Barca: A-2, AP-7 i via del tren 

11. Sant Cugat del Vallès: Barri de Mirasol, afectat per AP-7 

12. Badia del Vallès: zona adjacent a la C-58 

13. Zona de Ripollet i Cerdanyola: C-58 i via del tren 

14. Zona Nord de Montcada: C-33, C-17 i via del tren 

15. Badalona – Sant Adrià del Besòs: C-31 

16. Badalona: B-20 Nord 

17. Montgat: C-31 

 

La següent ortofotoimatge ubica els àmbits d’estudi sobre la imatge de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

S’observa que es concentren especialment al corredor d’infraestructures del Baix 
Llobregat, la circumval·lació de l’autopista AP-7, així com a nusos viaris de la zona d’accés des 
del Maresme o des del Garraf, a banda d’un cas proper al Prat de Llobregat, però associat a 
trànsit viari. 
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Imatge 3: Localització de les àrees d’estudi en detall. 

 

Per tal de determinar l’abast dels eventuals conflictes o àrees de superació dels llindars 
sonors previstos, es realitzarà una anàlisi preliminar dels usos sensibles ubicats a cadascuna de 
les zones d’estudi o les seves immediates proximitats. Aquest exercici permetrà conèixer amb 
més detall la tipologia d’usos afectats (habitatges, àrees educatives o culturals, centres sanitaris, 
etc.). Tanmateix, permetrà disposar d’un criteri més per a decidir quines zones han de ser 
objecte d’actuacions correctores o preventives, o quines zones poden situar-se en un segon 
terme de prioritat. 

4.2.- Modelització en detall de l’àmbit en estudi. 

Les característiques de l’espai estudiat i dels focus sonors que hi intervenen es 
reproduiran sobre un model de càlcul, que permetrà estudiar mitjançant càlculs predictius, els 
efectes de les diferents vies d’actuació que es proposin. 

Les modelitzacions es calcularan mitjançant les metodologies definides per a cadascun 
dels tipus de font sonora que poden intervenir en un estudi predictiu de soroll ambiental, segons 
els mètodes recollits a l’Annex 8 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica: 

- Caracterització i Modelització del soroll de trànsit rodat segons el mètode 
NMPB-Routes (1996/2008). 
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- Caracterització i Modelització del soroll de trànsit ferroviari, si s’escau, 
segons el mètode NMPB-Fer i model SRM-II. 

- Modelització de trànsit aeroportuari segons ECAC Doc.29. 

A diferència dels Plans d’Acció clàssics, la possibilitat de poder emetre una diagnosi 
del vector soroll en el seu conjunt permetrà també determinar l’origen de les diferents 
contribucions, per tal de conèixer també la jerarquia de responsabilitats a l’hora d’afrontar un 
hipotètic pla de mesures correctores. 

D’aquesta manera, s’identificaran els focus i s’agruparan per tipologies, diferenciant-
ne les característiques i els aspectes més rellevants que ajudin a interpretar la realitat sonora en 
la que participen. 

En referència a la cartografia emprada per a l’estudi, cal destacar l’ús d’una base 
cartogràfica amb un grau de detall inusual per aquest tipus de treballs. Així, si habitualment les 
bases cartogràfiques de referència parteixen de les sèries d’escala 1:5000 de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC), amb corbes de nivell de 5 metres de resolució, en aquest estudi 
s’ha regenerat la topografia a partir de les matrius de model digital de terreny elaborades per 
Barcelona Regional a partir de dades de l’ICC. Aquest format consisteix en reconstruir el 
terreny amb matrius de punts equiespaiats 2x2 metres en el pla X,Y, amb una resolució d’alçada 
de 1cm. Aquesta altíssima resolució permet reproduir amb molt més detall la forma i evolució 
del sòl,i conèixer el seu efecte sobre la propagació del so. 

Les següents imatges mostren la diferència en grau de detall entre una topografia 
reconstruïda a partir de corbes de nivell amb 5m de resolució, i el mateix terreny reconstruït a 
partir d’una matriu DTM de 2x2m de resolució: 

 

 
Imatge 4: Reconstrucció de topografia a partir de corbes de nivell de 5m de resolució V. 
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Imatge 5: Reconstrucció de topografia a partir de matriu DTM amb 2x2m de resolució H. 

 

Les estadístiques meteorològiques s’han inclòs en la modalitat que recomana la guia 
de bones pràctiques per a la confecció de mapes estratègics de soroll de la Unió Europea (Good 
Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise 
Exposure). En base a aquest text de mètodes recomanats per a la confecció de mapes acústics 
mitjançant eines de modelització, les circumstàncies meteorològiques es consideraran, en funció 
de la franja horària d’estudi, amb els següents condicionants: 

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari diürn és del 50%.   

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari de vespre és del 75%.   

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari nocturn és del 100%.   

D’aquesta manera, cal preveure que la modelització de les dades de caracterització 
nominals (representatives per a una anualitat) dels elements inclosos a l’escenari, oferirà uns 
resultats lleugerament sobre-estimats. Aquesta deriva es considera que incrementa les garanties 
de les polítiques de gestió i protecció de la població vers a les exposicions al soroll ambiental. 

Altres variables pròpies de la modelització contemplen una única reflexió en façanes 
(seguint les recomanacions de càlcul del mètode NMPB, atès que essencialment el soroll 
considerat a l’estudi prové del trànsit) , i consideren els paviments com a superfícies 
acústicament reflectants (llevat d’allà on explícitament es tingui constància de què el paviment 
sigui drenant, porós o sonoreductor), al contrari de les zones vegetades o agràries, on es 
considerarà que el sòl és predominantment fonoabsorbent. 

La modelització s’ha dut a terme sobre la plataforma CadnaA, desenvolupada per 
Datakustik GmbH. Aquest software permet integrar la totalitat de les dades necessàries per a la 
modelització d’escenaris urbans, industrials i entorns d’infraestructures (propagació acústica en 
ambient exterior), i reproduir les condicions de propagació sonora mitjançant els algorismes de 
càlcul oficialment recomanats a tal efecte. 
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El tractament de dades posteriors, tant pel que fa a l’edició de cartografia, l’anàlisi de 
resultats i els càlculs estadístics i comparatius, s’han desenvolupat sobre la plataforma MapInfo, 
desenvolupada per PitneyBowes Software Inc. Aquesta eina permet dur a terme el tractament 
gràfic i de dades en un entorn georeferenciat, assimilable per a la majoria de les plataformes de 
gestió d’informació geogràfica (GIS). 

4.3.- Treball de Camp i Sonometries de la Zona d’Estudi. 

La realitat sonora de l’espai estudiat es contrastarà mitjançant la realització de 
sonometries in situ, amb les que en primer lloc es copsarà la precisió dels valors reflectits als 
diferents tipus de mapes de sorolls. La pròpia campanya de treball de camp permetrà conèixer 
amb detall les condicions de l’entorn i les característiques de l’escenari que han de permetre 
explicar les línies de treball que s’encetaran. 

Les sonometries es duran a terme seguint el protocol definit a l’efecte als Annexos 
tècnics de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i en cas 
de discrepància, es resoldran seguint allò que disposa la Norma ISO:1996 sobre mesura i 
avaluació de nivells sonors ambientals, o bé aquell procediment que cada cas particular 
aconselli. 

En funció de les característiques de l’entorn i/o del soroll a caracteritzar, les 
sonometries es podran realitzar mitjançant mostres de curta durada, o bé mitjançant registres de 
llarga durada i monitoritzacions. 

Alhora, el treball de camp permetrà recopilar un important volum de dades que 
permetran complementar les cartografies (ubicació d’elements rellevants, edificacions noves, 
apantallaments recents, etc) o bé per explicar alguns resultats (aforaments parcials, distribució 
d’usos, etc). 

Per a la realització de les sonometries i les monitoritzacions, s’han utilitzat els 
següents equips: 

- Sonòmetre integrador/analitzador Bruel&Kjaer, Mod. 2250, nº de sèrie 2765002. 
- Sonòmetre integrador/analitzador CESVA, Mod. SC-310, nº de sèrie T224286. 
- Sonòmetre integrador/analitzador CESVA, Mod. SC-310, nº de sèrie T224583. 
- Calibrador de nivell sonor CESVA, Mod. CB-5, nº de sèrie  035126. 
- Calibrador de nivell sonor CESVA, Mod. CB-5, nº de sèrie  041298. 
- kit/micròfon d’ intempèrie CESVA, Mod. TK-1000, núm. de sèrie T224851. 
- kit/micròfon d’ intempèrie CESVA, Mod. TK-1000, núm. de sèrie T227636. 
- Estacions de monitorització sonora contínua en ambient exterior (IP65). 

L’instrumental es manté al corrent de les seves obligacions de verificació periòdica i 
Metrologia Legal, segons l’estipulat a l’Ordre Ministerial ITC/2845/2007, del Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme, pel qual es regula el control metrològic de l’estat dels 
instruments destinats a la mesura de so audible i dels calibradors acústics.  
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4.4.- Avaluació detallada. 

4.4.1.- Avaluació en termes d’edificis exposats. 

Els resultats de la modelització es contrastaran amb les observacions de camp, per 
garantir que els resultats de la modelització són representatius de l’escenari assajat. Alhora, es 
compararan els resultats obtinguts, un cop validats, amb els resultats copsats al PSAMB, per tal 
de confirmar o desestimar, si s’escau, l’existència i abast del conflicte acústic. 

Per tal de determinar l’abast d’una eventual zona de conflicte, els nivells sonors 
calculats es contrasten amb els valors permesos segons els Mapes de Capacitat Acústica, en 
aquells municipis en què aquest Mapa ha estat aprovat i sigui vigent. En casos en els quals no hi 
hagi Mapa de Capacitat Acústica o bé no estigui actualitzat, i atès que els conflictes s’estudien 
sobre usos receptors essencialment residencials, es tindrà en compte que els valors objectiu 
d’una zona de sensibilitat acústica A4 (predomini del sòl d’ús residencial) o d’una zona B1 
(coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents) 
són de 65 dBA en període diürn i vespre, i de 55 dBA en període nocturn, per a zones 
urbanitzades existents. 

Per a il·lustrar l’abast d’una determinada zona de superacions, s’empra la mateixa 
codificació que la utilitzada al PSAMB per a representacions sobre ortofotomapes o plataforma 
Google Earth: esferes de color vermell indiquen edificis on s’enregistren superacions de més de 
10dBA dels nivells d’immissió nocturna respecte els valors permesos per a usos residencials, i 
les esferes taronges identifiquen superacions d’entre 5 i 10 dBA. 

Convé tenir present que les esferes mostrades al PSAMB s’obtenien d’avaluar 
l’afectació d’un determinat edifici a partir dels plànols d’isòfones publicats per a cada 
infraestructura i que, per norma general, corresponen a càlculs de propagació expressats en 
malles de nivells sonors a 4 metres sobre el nivell del sòl. 

En el cas de la modelització detallada que s’ha dut a terme per a aquest treball, en 
canvi, l’avaluació determina la condició pitjor de cada agrupament de façanes (amb una 
resolució de parcel·la o illa d’edificis). Això, a efectes pràctics, vol dir que l’avaluador de 
façanes determina el major nivell d’immissió dels calculats a qualsevol dels trams de façana, i a 
qualsevol de les alçades/pisos.  

Recuperant d’aquest càlcul els nivells corresponents a una alçada de 4 metres, s’obté 
un indicador visual còmode i representatiu, resultat de simplificar l’enorme volum de dades que 
es genera amb el procediment d’avaluació acústica d’edificis, i fàcilment comparable amb les 
dades extretes de la primera fase del PSAMB. 

Les següents imatges il·lustren aquest procés d’extracció de dades a partir de 
l’avaluació d’edificis. 

La primera imatge correspon al resultat gràfic d’executar el procediment de càlcul 
d’immissions a façana d’un determinat bloc d’edificis, en aquest cas d’una alçada equivalent a 9 
pisos (PB+8). S’observa que el procediment de càlcul determina el nivell d’immissió a 
cadascuna de les plantes, i en trams equiespaiats per tal d’obtenir una matriu d’indicadors que 
sigui representativa:  
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Imatge 6: Resultat de l’avaluació d’edificis (immissions a façanes) en uns blocs de PB+8 plantes. 

L’indicador d’avaluació d’edifici “resumeix” els resultats dels indicadors de façana, i 
retorna tres paràmetres: 

- Les plantes de l’edifici en les quals es detecta superació respecte el llindar 
d’immissió per a usos residencials (a l’exemple, s’observen superacions des de la 
planta 1 fins a la 8). 

- El nivell d’immissió màxim enregistrat a qualsevol dels trams de façana i a 
qualsevol planta, en període diürn i nocturn. A l’exemple, l’avaluador indica que 
els nivells màxims són de 69 i 63dBA per als períodes diürn i nocturn, 
respectivament. 

        
Imatges 7 i 8: Indicadors d’avaluadors d’edifici a partir de les immissions en façana, període dia i nit. 

Finalment, per obtenir una representació que resulti fàcilment comparable amb els 
resultats dels treballs realitzats pels diferents ens titulars de les infraestructures, i recopilats al 
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PSAMB, de cadascun d’aquests avaluadors d’edifici s’extreuen les dades corresponents a una 
alçada de 4 metres, i es mostren sobre una base de Google Earth amb la mateixa codificació de 
colors que el PSAMB, en funció de la superació identificada. 

4.4.2.- Avaluació en termes de població exposada. 

Com a factor determinant en el procés d’avaluació de l’abast d’una determinada zona 
de conflicte acústic, i com a criteri objectiu que permet valorar l’efectivitat d’eventuals mesures 
correctores, el treball inclou també un anàlisi en termes de població exposada. 

En aquest sentit, el creuament de les àrees d’afectació (plànols d’isòfones) amb les 
bases de dades que combinen edificació, usos del sòl i cens/demografia permet obtenir de cada 
escenari estudiat, una correlació amb el nombre d’habitants afectats pels diferents ventalls de 
nivells sonors, valorar el volum de ciutadans que es veurien beneficiats per les diferents 
alternatives de millora, etc. 

En concret, l’estudi aprofundeix en l’anàlisi demogràfic d’exposicions al soroll des de 
quatre perspectives: 

- Quantificant, en números absoluts (nº d’habitants), la població exposada als 
diferents nivells sonors generats per les infraestructures i xarxes de mobilitat 
objecte d’anàlisi, tant en les circumstàncies actuals (models actualitzats), com 
sota les diferents propostes de línies d’actuació que s’analitzen per a millorar les 
zones de conflicte. 

- Analitzant, en termes relatius (% d’habitants respecte el cens total del municipi), 
la part proporcional de la població inclosa en l’àmbit d’estudi, sota els diferents 
escenaris avaluats: estat actual, i eventuals línies d’actuació. 

- Quantificant el volum de població, en nº d’habitants, que veuen incrementat el seu 
confort acústic com a conseqüència de les diferents propostes de millora 
avaluades.  

- Avaluant l’escenari de superacions, en termes absoluts (nº d’habitants), 
identificant el número d’habitants exposats a un nivell sonor nocturn (Ln) superior 
als 55dBA, en tant que aquest llindar és el nivell objectiu de qualitat acústica per 
usos residencials en horari nocturn, segons figura a l’Annex A de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de Protecció contra la Contaminació Acústica.    

L’anàlisi en termes de població exposada permetrà disposar també d’un barem 
objectiu que assigna a cada proposta de millora un paràmetre comparable. 

Cal tenir present, a l’hora de valorar les dades d’efectivitat i població exposada, que 
l’estudi inclou únicament les grans infraestructures i els principals eixos viaris que pertanyen (o 
afecten) cadascun dels àmbits analitzats. En canvi, l’anàlisi estadístic i demogràfic 
necessàriament inclou com a paràmetre la totalitat del cens dels termes municipals afectats. En 
conseqüència, cal ser curosos a l’hora de valorar les eventuals conclusions que es puguin 
extreure de l’anàlisi de dades: 

- Una mesura correctora implementada en els municipis A i B, i que aparentment 
suposen una millora per a un “X”% de la població, no serà comparable a no ser 
que es ponderi aquest percentatge respecte al nº total d’habitants del terme. En 
conclusió, per a la valoració comparativa d’unes determinades actuacions, és molt 
més recomanable comparar el volum total de ciutadans, si la comparació es 
realitza entre actuacions proposades a termes municipals diferents.  
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- En canvi, per a la comparació d’efectivitats de mesures correctores proposades en 
l’àmbit d’un mateix terme municipal, la comparació de població en termes de 
percentatges probablement ofereixi una perspectiva més àgil. 

- D’altra banda, el fet d’incloure un numero limitat de fonts sonores en els estudis, 
implica que les conclusions que se’n extreguin seran vàlides només pels nivells 
sonors associats a aquelles infraestructures. A efectes pràctics, si les taules 
d’avaluació d’un determinat escenari mostren els diferents grups de població 
afectats pels diferents nivells sonors, referits a la totalitat de la població, cal tenir 
present que les estadístiques es refereixen únicament a nivells sonors atribuïbles a 
les infraestructures incloses a l’estudi. En cap cas, aquestes taules-resum poden 
considerar-se extrapolables a la totalitat de la població, en tant que molt 
probablement existeixen altres escenaris sonors i ciutadans exposats a nivells 
sonors, d’altres fonts de soroll (altres infraestructures, trànsit local, etc) que no 
formen part de l’escenari estudiat a cada cas.  

4.5.- Mesures i accions preventives/correctores. 

S’enumeraran en aquest capítol un recull de les principals línies de treball que podrien 
estudiar-se amb la finalitat de minvar l’impacte acústic de les activitats i/o infraestructures que 
contribueixen de forma determinant a la superació dels llindars acústics.  

Tradicionalment, per reduir el nivell de so emès per una font de soroll en un receptor 
concret, es pot actuar: 

- Sobre la font. En termes estrictament acústics, és el mètode més efectiu, ja que 
evita la propagació i dispersió de les ones sonores tan bon punt son emeses per la 
font de soroll. L’àrea beneficiada és la pràctica totalitat de l’entorn del focus 
sonor. A la pràctica, això es tradueix en encapsulaments/tancaments (molt habitual 
en el tractament de focus industrials i màquines), millores en característiques 
pròpies del sistema emissor (com pot ser l’asfalt sonoreductor en xarxes viàries), 
etc.  

- Sobre el camí de propagació, les tècniques solen orientar-se a dificultar la 
propagació de les ones sonores, mitjançant obstacles que obliguin a les ones 
sonores a superar elements d’apantallament, difraccions, etc. L’exemple clàssic és 
la pantalla acústica que evita en part la propagació del so emès pel trànsit viari. 
L’àrea beneficiada en aquest cas és limitada a les zones per a les quals s’ha 
dissenyat la millora. Receptors situats fora d’aquesta àrea de millora no percebran 
cap canvi, o poden fins i tot veure’s perjudicats.   

- Sobre el propi receptor. En casos en què l’actuació sobre la font o el camí de 
propagació és inviable (cost, dimensions, etc), s’estudia la possibilitat d’actuar 
sobre l’ítem receptor per tal de protegir-lo, en la mida del possible, de les 
immissions exteriors. En el cas d’edificis i habitatges, per exemple, aquesta línia 
inclou la millora dels elements de façana (façana, finestres, etc), tractaments de 
coberta i altres línies d’actuació, destinades a millorar la qualitat acústica a 
l’interior dels edificis. 

Altres solucions no estrictament acústiques passarien per optar per una reordenació 
racional del territori impedint usos conflictius adjacents, reorganització de la mobilitat, control 
de la velocitat de vehicles mitjançant controls semafòrics, gestió adequada de les activitats, etc. 
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Pel que fa a minvar l’afectació acústica de grans eixos viaris, les actuacions poden 
incloure qualsevol de les tres línies de treball, per bé que predominen les intervencions en forma 
de pantalles acústiques. 

L’estratègia que s’ha demostrat més efectiva per conflictes de trànsit viari interior als 
entramats urbans és la implementació de sistemes de regulació i gestió del trànsit que, sense 
minvar la mobilitat i les necessitats de transports i desplaçaments, permeti donar-hi resposta 
aconseguint una progressiva disminució dels nivells sonors als usos més sensibles. 

Els programes de regulació i gestió del trànsit urbà contemplen des de reduccions de 
velocitat i pacificacions o peatonalitzacions de vials que no necessiten donar cabuda a un 
aforament elevat de vehicles, a regulacions horàries en el cas de centres urbans per permetre 
l’aprovisionament de mercaderies durant una franja horària determinada, etc. Altres mesures 
consisteixen en regulacions de vialitat forçant la utilització de vials alternatius de forma activa 
(restriccions) com passiva (deixant a lliure elecció dels conductors, per tal de que per tendència 
natural s’acabi utilitzant rutes amb menor recorregut o més ràpides, però dissenyades per tal de 
proporcionar menor impacte a la població). 

En vies d’elevada densitat també s’està demostrant una certa efectivitat en quant a l’ús 
de paviments sonoreductors i fonoabsorbents, encara que cal considerar el sobrecost 
d’implantació, les necessitats de manteniment, etc. 

En aquells casos en els que les estratègies de minoració dels nivells de contaminació 
acústica no assoleixen els objectius marcats, o bé hi resulten inviables, cal pensar en la protecció 
dels usos sensibles per tal de garantir, si no es pot en l’exterior, un confort mínim al seu interior. 
Aquestes mesures correctores consisteixen en incrementar el grau d’aïllament en façana dels 
receptors (habitatges, centres educatius, centres sanitaris i hospitalaris, etc.) vers el soroll 
exterior. En el cas d’edificacions existents, això implica normalment la millora o reforç dels 
tancaments exteriors (finestres i carpinteries), i en el cas dels edificis en fase de projectes, 
vetllar per tal que els nivells d’aïllament previstos siguin els més adients a garantir una correcta 
protecció vers els nivells sonors exteriors. 

En definitiva, es contemplaran de forma diferenciada les mesures correctores que 
impliquin actuacions sobre el/els emissor/s (pantalles acústiques, talussos, paviments 
sonoreductors, etc), de les accions que impliquen intervencions sobre els usos receptors 
(actuacions sobre aïllaments en façana, recomanacions en distribució d’usos, etc), i les accions 
que requereixen una visió de conjunt de l’escenari i actuant sobre un ventall més ampli 
d’elements (mesures organitzatives, urbanístiques, etc.) 

Les diferents actuacions correctores seran objecte d’un estudi detallat, que inclourà, 
entre altres aspectes: 

- Una descripció, amb un grau de detall d’estudi informatiu, de les característiques 
tècniques o constructives, si s’escau, de les mesures proposades. 

- Una estimació, mitjançant assaig sobre el model o bé mitjançant previsions 
degudament justificades, dels efectes favorables que tindran sobre l’escenari 
acústic estudiat. Aquestes estimacions es descriuran tant en termes acústics 
(atenuacions, reduccions de dBA’s d’immissió) com en termes d’afectació 
(disminució del número d’usos afectats, població beneficiària de les millores, etc). 

- Una estimació del cost econòmic associat a cada mesura, juntament amb un ràtio 
d’avaluació cost/benefici en termes de nivells sonors i població afectada. 

Cal recordar que els avaluadors d’edificis “clàssics” indiquen el nivell de soroll 
màxim identificat a qualsevol punt de la façana de l’edifici. En conseqüència, si un 
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apantallament protegeix efectivament les plantes inferiors d’un bloc de pisos, mentre que les 
plantes superiors queden fora de l’abast de l’apantallament, un avaluador d’edificis pràcticament 
no reflectirà cap mena de millora, per bé que aquesta millora efectivament hi sigui. 

Per evitar aquesta aparent “distorsió”, l’avaluació d’efectivitats de les eventuals 
mesures correctores s’ha dut a terme mitjançant l’avaluació d’edificis limitada a processar els 
nivells d’immissió a 4 metres d’alçada (equivalent a un primer pis). 

Per tal de disposar d’un esbós de criteri quantificable que permeti fer comparacions 
entre les diferents propostes de mesures correctores, es realitza una anàlisi estadística preliminar 
que, contemplant la totalitat dels edificis inclosos en l’àmbit d’estudi, en comptabilitza el grau 
de “benefici acústic” calculant el percentatge d’edificis que experimenten una millora lleu (entre 
0 i 2 dBA), mitjana (entre 2 i 5dBA) o clara (més de 5dBA de millora). 

A grans trets, els edificis inclosos a l’estudi són, aproximadament, els edificis inclosos 
en l’àrea d’aparent afectació extreta de les conclusions del PSAMB. Així, una mesura que 
ofereixi una efectivitat sobre el 15% dels edificis significa que s’han identificat millores en els 
nivells d’immissió en un 15% dels edificis inclosos en l’àrea d’estudi. Per tant, és un indicador 
molt orientatiu, en tant que una àrea d’estudi més àmplia o més estreta pot tenir una influència 
clara en la precisió d’aquest indicador estadístic.  

El capítol de mesures correctores es tancarà amb un resum de propostes analitzades, 
els avantatges i els inconvenients més destacats de cadascuna (cost, viabilitat, etc) amb les 
variables que poden ser essencials a l’hora de decidir quines accions es prioritzen respecte 
d’altres: 

- Solució més efectiva en termes estrictament acústics. 

- Solució més eficient en termes d’inversió vs edificacions beneficiades. 
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5.- DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA EN ESTUDI. 

Aquest document recull les tasques de recerca i anàlisi desenvolupades al voltant del 
cas nº14, que afecta al terme municipal de Montcada i Reixac (Barcelona). 

5.1.- Descripció física de l’entorn. 

L’àrea estudiada pertany al terme municipal de Montcada i Reixac, a la comarca del 
Vallès Occidental. 

El municipi té una extensió de 23’5km2, i una població de pràcticament 34.900 
habitants (dades de IDESCAT, 2013). El municipi es troba a la vall baixa del Besòs i l’entramat 
urbà es distribueix en diferents nuclis de població envoltats per grans infraestructures o bé zones 
industrials.  

El terme municipal limita, pel nord, amb Santa Perpètua de Mogoda i la Llagosta, pel 
NE i E, amb Sant Fost de Campsentelles, pel SE, amb Badalona, pel S amb Santa Coloma de 
Gramenet i Barcelona, pel SW amb Cerdanyola del Vallès, per l’W amb el terme de Ripollet i 
pel NW amb Barberà el Vallès. 

Distribuïts en tot el municipi hi ha polígons d’activitats industrials, destacant per la 
seva extensió el Polígon Pla d’en Coll al nord, Fonvasa, La Ferreria i Can Tapioles, i que alhora 
es troben molt propers a zones urbanes residencials. 

Les principals infraestructures de transport de la zona transcorren el municipi de nord 
a sud, seguint l’eix definit pel curs del riu Besòs, especialment el trànsit rodat i diferents línies 
de ferrocarrils de Rodalies. Per l’eix definit pel curs del riu Ripoll, però, circula una línia de 
ferrocarril de Rodalies, la línia R4, amb continuïtat cap a Cerdanyola del Vallès i Manresa. 

 
Imatge 9: Ortofoto de la zona en estudi. 

C‐17
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La zona urbana es distribueix principalment al llarg del marge dret del Riu Besòs i al 
voltant del Riu Ripoll. A la resta, s’hi troben habitatges aïllats o en urbanitzacions en els 
diferents turons del terme municipal. El municipi presenta una orografia canviant. 

A la zona nord del terme, s’hi troben algunes explotacions agràries de petites 
dimensions, però principalment destaquen les zones industrials i les grans infraestructures 
viàries (autopistes i autovies) i ferroviàries (línies de rodalies). 

L’entramat urbà és força dens, permetent certa atenuació del soroll de les grans 
infraestructures en l’àrea interior, no obstant, al tractar-se de vies diferenciades i separades, hi 
ha afectació sonora a bona part de les zones residencials.  

5.2.- Caracterització de fonts/focus de soroll. 

Els focus de soroll més destacats de l’àrea d’estudi es resumeixen a continuació. 

5.2.1.- Trànsit rodat. 

- Autopista C-33, de titularitat autonòmica (Generalitat de Catalunya), 
paral·lela al Riu Besòs i pràcticament adossada al casc urbà de Montcada i 
Reixac. Suporta una IMD de 64.500 vehicles, amb un 5’2% de vehicles 
pesants. 

- Autovia C-17, de titularitat autonòmica (Generalitat de Catalunya). Amb un 
traçat paral·lel al Riu Besòs, es creua amb l’autopista C-33 dins el nucli urbà 
de Montcada i Reixac. L’aforament de trànsit indica una IMD de 45.500 
vehicles, amb un 18’5% de pesants. 

5.2.2.- Trànsit Ferroviari. 

- Ferrocarril convencional: Línies de rodalies R2, R3, R4 i R7, operada per 
RENFE. Aquestes línies connecten els diferents nuclis del Vallès Oriental, 
Osona/Vallès Oriental, el Bages/Vallès Occidental i Cerdanyola 
respectivament mitjançant un servei regular de transport de viatgers.  

o A la línia R2/R2N/R11 s’hi comptabilitzen prop de 170 circulacions 
al dia, totes elles amb aturada a Montcada. 

o A la línia R3 s’hi comptabilitzen prop de 70 circulacions al dia, 
algunes d’elles amb aturada a Montcada i altres no. 

o A la línia R4/R12/R7 s’hi comptabilitzen prop de 270 circulacions al 
dia, totes elles amb aturada a Montcada. 

- Ferrocarril d’Alta Velocitat (línia Barcelona-Lleida-Saragossa-Madrid) al seu 
pas per Montcada i Reixac va soterrat de forma majoritària, no afectant 
significativament a l’àrea en estudi.  

5.3.- Realitat sonora de la zona en estudi. 

Des del punt de vista del soroll ambiental i densitat de circulació, Montcada i Reixac 
es troba situada en un punt estratègic en quant a comunicació viària. 

Així, el casc urbà, en el cas en estudi, el travessen les plataformes de les 
infraestructures C-33 i C-17, amb unes densitats diàries amitjanades de més de 64.000  i 45.000 
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vehicles respectivament, i una velocitat mitjana propera als 100km/h a la C-33 i als 80km/h a la 
C-17. 

Aquestes infraestructures viàries, juntament amb la C-58, són un dels aspectes més 
destacats com a fonts de soroll de tot el terme municipal, ja que el soroll produït per trànsit 
resulta perceptible a la pràctica totalitat del terme. De fet, si bé l’entramat de carrers del casc 
antic, malgrat la proximitat, ajuda a esmorteir el soroll de les infraestructures, la ubicació 
d’aquestes (de nord a sud del casc urbà), de les infraestructures ferroviàries i d’activitats 
d’origen industrial situades per tot el casc urbà, fa que la majoria de zones residencials pateixin 
uns nivells sonors destacables, procedents de diferents orígens i a voltes, difícilment 
identificables. 

Les plataformes ferroviàries de rodalies, igual que les infraestructures viaries, es 
troben la majoria travessant el nucli urbà de nord a sud, i circulant totes pel mig del casc urbà, 
per tant, es tracta de fonts sonores amb un cert grau d’afectació sonora. 

En quant a les activitats industrials properes destacables pel seu impacte sonor a la 
zona en estudi, destaquen els polígons Can Milans i Pla d’en Coll al Nord, Foinvasa, La Ferreria 
i Can Tapioles.  

D’altra banda, es tracta d’una ciutat de 34.900 habitants, i per tant, que dona lloc a una 
certa mobilitat interior, que es distribueix pels vials més importants del municipi.  

Complementàriament, a nivell viari cal destacar la incidència de vehicles de pas  
procedents de polígons i municipis de l’entorn, i que forçosament han d’apropar-se a Montcada 
i Reixac per les diferents infraestructures, per a connectar amb altres municipis del Vallès 
Occidental i Oriental. 

5.4.- El PSAMB i el Sistema d’Integració cartogràfica de l’AMB.  

En el transcurs dels treballs d’integració de les cartografies acústiques existents amb 
afectació sobre el terme municipal de Montcada i Reixac, en el marc dels treballs de confecció 
del PSAMB, es van incorporar els plecs de cartografia acústica següents: 

- Mapa Estratègic de Soroll de l’Autopista C-33 (DPTOP_GENCAT). 

- Mapa Estratègic de Soroll de l’Autopista C-17 (DPTOP_GENCAT). 

- Mapa Estratègic de Soroll de l’Autopista C-58 (DPTOT_GENCAT). 

- Mapa Estratègic de Soroll de la xarxa ferroviària de rodalies (MFOM-ADIF). 

- Mapa de Capacitat Acústica de Montcada i Reixac (Ajuntament de Montcada 
i Reixac). 

El municipi de Montcada i Reixac no disposava, però, de cartografia acústica (mapes 
de sorolls) en data del treball. 

La integració de les diferents versions de cartografia ha posat de relleu una àrea 
d’afectació paral·lela als traçats de la C-58, la C-17 i la C-33, així com als traçats de les línies 
ferroviàries de Rodalies. No obstant, l’abast de les àrees d’afectació mostra una extensió que 
dóna lloc a dubtes sobre la seva precisió, en tant que són pràcticament línies paral·leles a l’eix 
de la infraestructura. D’altra banda, totes les infraestructures donen lloc a un escenari 
d’importants superacions en zones residencials, en tant que la integració de les cartografies 
existents inclou la superposició dels diferents mapes acústics. 
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La següent imatge s’extreu del sistema integrat de cartografia acústica de l’AMB, en 
el qual, sobre una base cartogràfica, es mostren tant les àrees d’afectació de les diferents 
infraestructures (àrees i isòfones), com indicadors gràfics de superacions dels nivells sonors 
declarats, respecte als nivells sonors atribuïts en funció del Mapa de Capacitat Acústica vigent: 

 

 
Imatge 10: Imatge del sistema integrat de cartografia acústica, PSAMB 2013. 

De forma general, a la imatge es presenten els indicadors de superació en forma 
d’esferes: 

- Esferes taronges indiquen receptors afectats amb superacions d’entre 5 i 10 
dBA per sobre dels valors llindars indicats al Mapa de Capacitat Acústica. 

- Esferes vermelles indiquen receptors afectats amb superació per sobre de 10 
dBA. 

Com es desprèn de l’observació de la imatge, hi ha una concentració important 
d’indicadors de superació a les zones afectades per l’empremta sonora de la C-17, que a més 
s’intensifica en els trams on conflueix amb les infraestructures ferroviàries.  

Una de les finalitats d’aquest estudi específic és la realització de l’anàlisi acústic de la 
totalitat de les infraestructures, que permeti determinar si aquests indicadors de superació 
realment es corresponen amb la situació real, i en cas de que així sigui, quines infraestructures 
hi contribueixen de forma més destacada, i quines actuacions correctores podrien donar lloc a 
millores significatives.  
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6.- ANÀLISI/ESTUDI EN DETALL DE L’ÀREA EN ESTUDI.  

6.1.- Treball de camp. 

Per a disposar de dades actualitzades i un bon coneixement de l’àrea d’estudi, s’ha dut 
a terme un seguit de visites a la zona, per tal de copsar In Situ els aspectes més destacats i 
rellevants de l’àmbit del treball: detalls no reflectits a la cartografia, percepció sonora, etc.  

S’han realitzat sonometries de curta durada en ubicacions especialment 
representatives, que serviran per a ampliar informació i contrastar els nivells sonors enregistrats 
In Situ amb els resultats extrets de les modelitzacions. 

Les mesures de curta durada enregistren el nivell de soroll en un punt determinat 
durant un temps d’integració predefinit a criteri tècnic (10 minuts en el cas d’aquest projecte), 
caracteritzant un determinat emissor/s en un moment puntual.  

En el cas concret de Montcada i Reixac, s’han dut a terme 3 mesures de curta durada 
amb tècnic presencial, amb la finalitat de caracteritzar In Situ l’afectació de 2 infraestructures 
rellevants abans comentades i l’impacte acústic de la circulació de trens de rodalies: 

 Punt CD1: Primera línia de la C-17. Trànsit C-17 i ferroviari RODALIES RENFE. 

 Punt CD2: Carrer Sant Sebastià, 29. Trànsit C-33 principalment i trànsit C-17 i 
ferroviari RODALIES RENFE. 

 Punt CD3: Carretera Vella, 80. Trànsit ferroviari RODALIES RENFE 
principalment i trànsit C-17 i C-33. 

A continuació es mostra la ubicació geogràfica dels punts de curta durada: 

 

 
Imatge 11: Imatge dels punts de mesura de curta durada 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 14: Montcada i Reixac. 

IT1310‐07_14 Rev. V01

10 de Desembre de 2014

Pàgina 24/ 75 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

6.1.1.- Resultats obtinguts. 

A continuació es presenta en mode resum, els resultats de les mesures de curta durada 
tabulats (10 minuts).  

 

Punt 
Data&hora 
mesura 

LAeq  L10  L90 
Nº de 
Cotxes 

Nº de 
Motos 

Nº de 
Pesants 

Observacions 

CD1 
30/10/2014 

15:31 
73,6 dBA  76’2 dBA  66 dBA  ‐  ‐  ‐ 

Soroll C‐17 amb afectació 
línia ferroviària. 

CD2 
30/10/2014 

15:58 
64,6 dBA  66,9 dBA  57,7 dBA  ‐  ‐  ‐ 

Soroll C‐33 amb afectació 
C‐17 i línia ferroviària. 

CD3 
30/10/2014 

16:53 
61,2 dBA  57,5 dBA  48,4 dBA  ‐  ‐  ‐ 

Soroll de trànsit ferroviari. 
Circulació de 6 trens. 

Taula  1. Resultats de les mesures de curta durada 

Als annexos del present informe s’adjunten les fitxes de curta durada amb les dades 
completes. 

6.2.- Modelització acústica. 

6.2.1.- Dades d’entrada. 

Les dades introduïdes al model es resumeixen a continuació: 

- Topografia i orografia: model digital del terreny (DTM) tridimensional (x, y i z) 
en malla de 2x2 metres. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, I.C.C.. 

- Volumetria, edificació i urbanització: aixecament tridimensional (x, y i z). Font: 
Barcelona Regional. 

- Vialitat i carrerer: traçat bidimensional (x i y) corregit i adaptat al DTM existent. 
Fonts: Barcelona Regional i Institut Cartogràfic de Catalunya. 

- Xarxa ferroviària: traçat tridimensional (x, y i z). Font: Institut Cartogràfic de 
Catalunya. 

- Aforaments i estadístiques: 

o Xarxa viària d’alta capacitat: C-33, C-17. Pla d’aforaments 2012. Font: 
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. 

o Xarxa ferroviària: dades d’aforament i programació de circulacions 2014. 
Font: Renfe Operadora/Rodalies Barcelona. 

A la taula següent s’especifiquen les dades d’aforament més representatives de les 
diferents infraestructures contemplades al model. Val a dir, però, que la caracterització de 
cadascuna de les fonts de soroll respon a un volum de dades molt més extens i detallat; a la taula 
següent es mostren les més representatives. 

 

Eix/Vial/Línia  Tipus  Categoria  IMD/Afor.  % pesats  Vnom 

C‐33  Autopista  Trànsit rodat  64.476  5’3%  100 km/h 

C‐17  Autovia  Trànsit rodat  45.508  18’5%  80 | 50 km/h 
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Eix/Vial/Línia  Tipus  Categoria  IMD/Afor.  % pesats  Vnom 

FFCC RENFE 
R2/R2N/R11 

Rodalies  Ferroviari local  171  ‐‐  70<0>70 km/h 

FFCC RENFE R3  Rodalies  Ferroviari local  70  ‐‐  70<0>70 km/h 

FFCC RENFE 
R4/R12/R7 

Rodalies  Ferroviari local  270  ‐‐  70<0<70 km/h 

Taula  2. Dades d’aforament. 

6.2.2.- Validació del model. 

En general, convé tenir present que els valors d’aforament introduïts al model, i, per 
tant, els resultats acústics que se’n deriven, són valors que tenen una representativitat anual, 
mentre que les mesures realitzades poden ser de llarga durada (24h) o bé de curta durada (10 
minuts) en un dia o moment concret. Aquest fet fa que pugui existir una desviació entre els 
valors obtinguts al model i els mesurats. No obstant, les desviacions que es puguin detectar, han 
de ser analitzades i contrastades, per tal de poder diferenciar entre resultats incorrectes de la 
modelització, o bé dispersions degudes a diferències entre les hipòtesis anuals calculades, i les 
circumstàncies reals durant les sonometries.  

D’altra banda, és important assenyalar que, generalment, els valors obtinguts al model 
tendeixen a ser lleugerament més elevats que els mesurats o reals, perquè les tècniques de 
modelització obliguen a contemplar les velocitats nominals de cada tram de vial (sent les 
velocitats sensiblement inferiors en el cas de vies de gran capacitat amb episodis recurrents de 
saturació), i d’altra banda les condicions meteorològiques considerades com a base de càlcul 
contemplen sempre una confluència, amb major o menor mesura, de condicions favorables a la 
propagació sonora. En cap cas, però, els mètodes de càlcul inclouen, de forma generalitzada, 
condicions meteorològiques que minvin la propagació del so en ambient exterior. 

A la taula següent s’adjunten les comparatives dels valors obtinguts en el model vers 
les mesures In Situ. Els valors que s’han pres com a base per a la calibració del model es 
mostren ombrejats. 

 

Punt  Mètode  Ldia (dBA)  Lvespre (dBA)  Lnit (dBA)  Lden (dBA)  Observacions 

CD1 

Model  74,9 dBA  73,5 dBA  69 dBA  77 dBA 
Soroll C‐17 amb afectació 
de la línia ferroviària. 

Mesures  73,6 dBA  ‐  ‐  ‐ 

CD2 

Model  67,5 dBA  66,3 dBA  62 dBA  69,9 dBA 
Soroll C‐33 amb afectació 
C‐17 i línia ferroviària. 

Mesures  64,6 dBA  ‐  ‐  ‐ 

CD3 

Model  60,3 dBA  58,9 dBA  54,1 dBA  62,2 dBA  Soroll de trànsit ferroviari 
amb afectació C‐17 i 
secundàriament C‐33. Mesures  61,2 dBA  ‐  ‐  ‐ 

Taula  3. Valors del model en els punts de mesura del treball de camp. 
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Als punts d’avaluació in situ hi ha una dispersió de l’ordre de 3dBA; en el cas de 
mesures de trànsit viari és habitual que el valor calculat sigui superior al mesurat, donat que es 
tracta de mitges diàries de trànsit. Pel cas de mesures de soroll de ferrocarrils com és el cas 
CD3, es busca mesurar circulació de trens dins el període de mesura i el període de pas promig 
de circulació diürn acostuma a ser inferior al llarg de tot el dia; això implica que el valor 
calculat sempre és més baix que el valor mesurat In Situ.  

Val a dir que les mesures de curta durada es van realitzar prenent nota de tots aquells 
aspectes que poguessin influir als resultats, de manera que les condicions de contorn controlades 
servissin per descartar o validar el model. 

En conclusió, es considera que els resultats del model son vàlids per a servir com a 
base per a l’anàlisi d’eventuals mesures correctores i preventives. 

6.2.3.- Resultats obtinguts. 

En aquest capítol es duu a terme la presentació dels resultats obtinguts en l’actual fase 
del projecte, així com una comparativa de la zona en estudi en relació a les dades obtingudes del 
PSAMB, treball dut a terme el passat any 2013. 

Dita comparativa es centra en valorar els resultats dels models per isòfones i per les 
zones d’afectació detectades, tot corroborant o desestimant l’impacte acústic i identificant les 
fonts de soroll origen de l’afectació.  

6.2.3.1.- Mapes d’isòfones 

Els resultats de la modelització de l’àrea en estudi mostren l’afectació de les 
infraestructures viàries més importants al municipi de Montcada i Reixac. En concret, les 
infraestructures viàries com la C-33 i la C-17 són els principals focus de soroll en quant a 
afectació per soroll viari al municipi. Les línies de RENFE/Rodalies de Catalunya que travessen 
el municipi tenen una afectació mínima en termes de nivells equivalents de soroll (LAeq), tot i 
que la proximitat dels habitatges fa que augmenti respecte a altres casos. A més, s’hauria de 
destacar que els nivells de soroll en termes de nivells màxims (LAf_màx) sí s’incrementen 
considerablement amb la circulació de trens, en les zones on les vies queden descobertes. 

A continuació es mostren les imatges dels mapes d’isòfones de la zona en estudi amb 
les dades actualitzades. 
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Imatge 12: Modelització acústica de la zona d’estudi a Montcada i Reixac en període diürn. 

 
Imatge 13: Modelització acústica de la zona d’estudi a Montcada i Reixac en període nocturn. 

Com es pot observar al mapa d’isòfones en el període diürn, hi ha una franja 
d’habitatges, els més propers a les infraestructures viàries C-33 i C-17, afectats per uns nivells 
de soroll entre 65 i 70 dBA i alguns inclús per nivells de 70 dBA a 75 dBA. Una segona franja 
amb habitatges que queden afectats amb nivells de soroll de l’ordre de 60 a 65 dBA també 
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adjudicables a les infraestructures viàries, mentre que una tercera franja de valors oscil·len amb 
valors de 55 a 60 dBA, fàcilment emmascarats pels nivells de soroll dels propis carrers o vies 
locals. 

El mapa d’isòfones en període nocturn es comporta d’una manera similar al del 
període diürn, amb una diferència amitjanada de 5 dBA en els nivells de soroll. És a dir, la 
primera línia d’habitatges afectats es troba entre 60 i 65 dBA (alguns casos entre 65 i 70 dBA), 
una segona línia entre 55 i 60 dBA i la tercera entre 50 i 55 dBA. Val a dir però, que en període 
nocturn les vies locals tenen un trànsit molt inferior sent més perceptible el soroll provinent de 
les grans infraestructures.  

6.2.3.2.- Comparativa de nivells entre el PSAMB i els valors actualitzats. 

A continuació es durà a terme una comparativa entre els resultats obtinguts de primer 
treball d’integració de cartografies acústiques, respecte a les dades actualitzades, en base a les 
prediccions dels mapes d’isòfones obtinguts per període dia i nit, entenent que es tracta de les 
franges horàries més importants. 

A nivell metodològic, les diferències en els resultats obtinguts entre els mapes sonors 
recopilats de les diferents administracions titulars i integrats pel PSAMB, i l’actual han de tenir 
en consideració tres aspectes essencials:  

 La versió actualitzada ha considerat la continuïtat de les vies de comunicació, 
independentment de les titularitats i els inicis/fins de trams de concessió. Aquest 
fet implica, per una banda, que s’ha vetllat per la coherència en la interpretació 
dels nodes de trànsit viari (sumatori de IMD’s), i per altra banda, com a mostra 
més destacable, s’ha obtingut un resultat per la totalitat del tram format per la C-
33, que en el PSAMB es presentava en bona part sense dades. 

 D’altra banda, la versió actualitzada fa un estudi més al detall d’una zona concreta 
i per tant, ha considerat altres factors alhora de modelitzar a més de l’atenuació 
per distància. Aquest fet implica que ha tingut en compte l’apantallament 
d’obstacles com poden ser edificis, pantalles de nova construcció, etc. 

 Per últim, cal tenir en consideració que les cartografies realitzades per les 
administracions titulars es varen dur a terme amb una perspectiva de treball 
orientat a caracteritzar grans longituds d’infraestructures i àrees molt extenses, i 
per tant amb un grau de detall necessàriament inferior. En els treballs actuals, en 
canvi, el fet de concentrar l’estudi en àrees molt més acotades permet l’ús d’una 
escala de treball molt més detallada. 

Les imatges següents permeten una còmode comparativa visual entre els mapes 
d’isòfones actuals amb els del PSAMB del 2013, obtinguts, cal recordar, de l’agrupament i 
suma energètica dels mapes d’isòfones declarats per cadascun dels ens titulars 
d’infraestructures.  

Cal destacar que apareixen, en el cas de la cartografia actualitzada, únicament les àrees 
d’influència que afecten de forma directa i predominant a les zones incloses en l’àmbit d’estudi. 
En aquest cas, conseqüentment, no apareix grafiada l’àrea d’afectació de l’autopista C-58. 
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Imatge 14: Mapa d’isòfones del PSAMB de la zona d’estudi a Montcada i Reixac en període diürn. 

 

 
Imatge 15: Modelització acústica actualitzada de la zona d’estudi a Montcada i Reixac en període diürn. 
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Imatge 16: Mapa d’isòfones del PSAMB de la zona d’estudi a Montcada i Reixac en període nocturn. 

 

 
Imatge 17: Modelització acústica actualitzada de la zona d’estudi a Montcada i Reixac en període nocturn. 
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De forma visual, s’observen diversos fenòmens clars i destacables: 

- Com a conclusió més destacada, s’observa que les àrees d’afectació associades a 
la zona on coincideixen la C-17 i la C-33, es definien al PSAMB a partir dels 
eixos de la carretera i només tenien en compte l’atenuació per distància. Un cop 
recalculades amb les dades actuals, obtenim unes àrees d’afectació més precises 
on en alguns casos l’afectació és menor i en d’altres pot arribar a ser major. 
Amb gairebé tota seguretat, això es deu a què en les modelitzacions realitzades per 
al càlcul d’afectacions de les infraestructures, recopilades al PSAMB, no es va 
incloure l’efecte d’apantallament imputable als edificis. 

- La modelització en el seu conjunt de la C-33 ha permès cartografiar també 
l’impacte acústic del tram nord de la via, del qual no es disposava de dades al 
PSAMB: 

 

 
Imatge 18: Imatges ampliades de la zona pendent de cartografiar al PSAMB. 
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Imatge 19: Imatges ampliades de la zona amb cartografia actualitzada. 

- El fet de recalcular el model amb dades molt detallades i fiables de terreny i 
edificació, ha permès ser molt acurat en detalls que en el PSAMB es passaven per 
alt. Això ha permès cartografiar també l’impacte acústic real i precisament en un 
punt on la C-17 va soterrada, es comprova que la seva afectació disminueix: 

 
Imatge 20: Imatges ampliades de la zona on la C-17 va soterrada. 
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Imatge 21: Imatges ampliades de la zona amb cartografia actualitzada. 

- L’impacte acústic dels eixos ferroviaris de RENFE/Rodalies de Catalunya és 
moderat o baix, tot i així, s’ha de tenir en compte que en molts trams les vies de la 
majoria de línies transcorren molt properes als habitatges. A les proximitats de les 
estacions, alguns dels combois redueixen velocitat per aturar-se, tot i que n’hi ha 
que fan un recorregut directe o semidirecte i continuen amb velocitat constant. La 
línia de Rodalies amb els nivells de soroll equivalent més baixos, és la línia R3, 
però s’ha de tenir en compte que circula per dins el casc urbà del municipi i que 
els nivells de soroll en termes de nivells màxims s’incrementen considerablement 
amb la circulació de trens, en les zones on les vies queden descobertes. 
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Imatge 22: Imatges ampliades de la zona del casc urbà on circula la línia de RENFE. 

 
Imatge 23: Imatges ampliades de la zona amb cartografia actualitzada per on circula la línia R3 de RENFE. 
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6.3.- Avaluació acústica de la zona. 

El municipi de Montcada i Reixac disposa de Mapa de Capacitat Acústica aprovat, 
motiu pel qual de cara a l’avaluació sonora de la zona es considerarà en base a la sensibilitat 
acústica assignada al mapa i als criteris recollits a la normativa vigent. 

Havent estudiat aquest cas en concret, els usos sensibles afectats són essencialment en 
sòl d’ús residencial. D’altra banda, si bé en alguns dels casos hi ha adjacència amb alguna 
activitat, de cara a l’avaluació exterior aquesta circumstància és intranscendent, donat que els 
Objectius de Qualitat, segons es defineix a l’Annex A “Qualitat acústica del territori. Mapes de 
capacitat” de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, 
adaptada mitjançant el 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,  són idèntics per zona A4 (predomini del sòl d’ús residencial) i zona B1 (coexistència 
de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents).  

Cal constatar també la presència d’usos docents afectats, zonificats al mapa de 
capacitat acústica com a A2 i amb nivell permès inferior; usos terciaris afectats, zonificats al 
mapa de capacitat acústica com a A2, usos recreatius i d’espectacles com a C1 i usos industrials 
com a C2, tots aquests amb una tolerància major envers el soroll. 

La comparació entre els resultats del PSAMB i l’actualització mostra diferències 
significatives:  

 

 
Imatge 24: Indicadors de zones de conflicte del PSAMB a l’àrea de Montcada i Reixac. 

C‐33C‐17
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Imatge 25: Resultat de l’avaluació d’edificis de l’àrea de Montcada i Reixac. Període nit. 

Les principals observacions que se’n deriven són les següents: 

- L’actualització de les dades d’aforament de trànsit de la C-17 retorna uns resultats 
que, respecte als anteriors, identifiquen un increment destacat de nivells sonors 
(superior a 5dBA) a les proximitats més immediates (plataforma viària). 

- La inclusió de les dades d’aforament de tot el traçat de la infraestructura C-33 fa 
que l’àrea d’afectació per on passa la infraestructura augmenti considerablement. 

- Per contra, l’àrea d’afectació del soroll de les grans infraestructures pateix una 
reducció significativa en zones residencials, amb tota probabilitat degut a què en 
les primeres versions de mapes estratègics de soroll, realitzats amb un grau de 
detall molt inferior, no es tingué en compte l’efecte d’apantallament de les 
primeres línies d’edificis. 

- El càlcul d’afectació permet identificar una nova agrupació d’usos residencials 
afectats per fortes superacions (més de 10dBA) i superacions d’entre 5 i 10 dBA 
als trams de la C-33 on no existia cartografia acústica prèvia. 

- En el traçat de la C-17, les superacions identificades es situen a les mateixes zones 
que s’havien concretat al PSAMB. 

En conclusió, l’actualització del model acústic, i el fet de detallar més les fonts de 
soroll que hi intervenen, posen de manifest una disminució important de l’àrea d’afectació 
associada a l’eix C-17, minvant conseqüentment el nombre d’habitatges afectats. Alhora, s’han 
pogut diferenciar també les contribucions a d’altres superacions (especialment a la C-33), fet 
que permetrà decidir amb molta més exactitud les millors vies d’actuació per tal d’aconseguir 
una progressiva millora de la qualitat acústica del municipi de Montcada i Reixac. 
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7.- PROPOSTES DE MILLORA. 

En base als resultats abocats pel model, treball de camp i observacions dels tècnics 
durant el desenvolupament de la primera part d’aquest treball, la proposta de mesures per tal de 
minimitzar l’impacte acústic caldria centrar-la en 3 vessants: 

- Reduir l’impacte acústic de l’eix C-17 sobre el municipi.   
El nivell d’emissió de les grans infraestructures depèn de les seves característiques 
intrínseques (tipus d’asfalt, traçat, número de carrils, velocitat, etc.) i la densitat de 
trànsit (número total de vehicles, % de vehicles pesants, etc.),  per bé que aquests 
aspectes són difícilment modificables. En aquest cas, doncs, partint de que és 
inviable actuar en disseny i configuració del propi eix viari, les actuacions han 
d’orientar-se a mètodes d’apantallament i/o increments d’aïllament en els edificis 
afectats. 

- Reduir l’impacte acústic de l’eix C-33 sobre el municipi. En aquest cas, és 
inviable actuar en disseny i configuració del propi eix viari, així mateix també és 
complicat actuar amb mètodes d’apantallament, en especial, un dels trams situats 
sobre un pont. Caldrà doncs orientar les actuacions cap a mètodes d’apantallament 
i/o increments d’aïllament en els edificis receptors afectats enlloc d’actuar sobre 
l’emissor. 

- Incrementar els aïllaments en façana dels sectors en els quals les barreres 
acústiques no puguin oferir un resultat suficientment satisfactori, mitjançant un 
programa d’ajuts a la col·locació de dobles finestres; es tracta d’un recurs habitual 
en aquest tipus de situacions. 

7.1.- Alternatives assajades sobre el model. 

Les alternatives que previsiblement puguin tenir alguna incidència sobre les àrees 
d’afectació calculades mitjançant els models numèrics, s’han introduït com a paràmetres i 
condicions de contorn, per tal d’obtenir una primera aproximació de la utilitat i viabilitat 
d’aquestes actuacions correctores. 

Les actuacions analitzades mitjançant modelització han estat tres: 

- Col·locació d’un apantallament acústic tradicional (vertical), paral·lel a l’eix viari 
C-17, per evitar les immissions d’aquest eix d’alta capacitat sobre la zona 
residencial de Montcada i Reixac prèvia a l’encreuament de la C-17 amb la C-33. 
La pantalla implementada ha estat del tipus fonoabsorbent, ubicada sobre el límit 
de plataforma pavimentada.  
L’apantallament assajat s’ha considerat fonoabsorbent a ambdues cares, per evitar 
que la millora assolida per atenuar el so de l’eix de la C-17, es vegi enterbolida 
per les reflexions que es puguin produir a partir del trànsit que circula pel vial 
ferroviari (Rodalies RENFE).  
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Imatge 26: Exemple d’apantallament acústic lineal. Font: Climablock. 

- Millora de l’ambient sonor a les zones urbanitzades situades prèviament a 
l’encreuament de la C-33 amb la C-17, mitjançant tractament fonoabsorbent dels 
murs paral·lels a la C-17.       

Atès que es tracta de murs de formigó, la seva capacitat reflectora és important, i 
el seu efecte resulta fàcilment audible des dels habitatges situats al marge inferior 
de la C-17. 

 

 Imatge 27: Murs amb efecte acústicament reflectant. 
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Imatge 28: Tractament fonoabsorbent de murs de formigó. 

- Col·locació d’un apantallament acústic tradicional (vertical), paral·lel a l’eix viari 
C-33, per evitar les immissions d’aquest eix d’alta capacitat sobre dues zones 
residencials de Montcada i Reixac: la zona residencial immediatament posterior a 
la confluència de la C-33 amb la C-17 i la zona residencial adjacent a la C-33 al 
nord de Montcada i Reixac. La pantalla implementada ha estat del tipus 
fonoabsorbent, ubicada sobre el límit de plataforma pavimentada.  
L’apantallament introduït al model contempla un comportament fonoabsorbent a 
les dues bandes de l’apantallament, atès que hi haurà circulació viària a banda i 
banda de la pantalla. 

Per disposar d’un criteri objectiu d’àrea “beneficiada” d’aquestes eventuals millores, 
s’han calculat les immissions a un total de 575 edificis (concretament, agrupacions de finques a 
nivell d’illa/parcel·la), que responen a la pràctica totalitat d’edificacions afectades en major o 
menor grau pel soroll de les infraestructures contemplades en aquest estudi. 

7.2.- Resultats obtinguts. 

7.2.1.- Atenuació de l’Eix C-17 mitjançant pantalla lineal. 

Per a estudiar l’eventual utilitat de col·locar un apantallament acústic paral·lel a l’eix 
de la C-17, s’ha simulat la col·locació d’una pantalla acústica fonoabsorbent entre Asland (a 
l’alçada, aproximadament, del creuament entre l’Av. Unitat amb el c/ Elionor), i la sortida cap a 
Montcada i Reixac Centre (a la perpendicular definida pel c/Major). 
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Imatge 29: Emplaçament Aproximat de l’apantallament. 

La pantalla s’inicia als dos extrems amb una alçada efectiva de 3 metres, ubicada al 
límit de la plataforma asfaltada de l’eix viari.  

En resum, la pantalla té una longitud de pràcticament 526 metres lineals, amb una 
superfície estimativa d’aproximadament 1.578m2. Aquestes dimensions, però, queden subjectes 
a possibles canvis, especialment pel que fa als requeriments de visibilitat i seguretat, que poden 
desplaçar sensiblement l’inici/final de pantalla. 
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Imatge 30: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla lineal en període diürn. 

 
Imatge 31: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla lineal en període nocturn. 

Com es pot observar, hi ha una reducció significativa dels nivells sonors que 
incideixen sobre la primera línia d’edificis. No obstant, l’àrea d’afectació no experimenta una 
reducció molt acusada, per que queda delimitada precisament per aquests primers edificis, que 
realitzen la funció d’apantallament i “protegeixen” el casc urbà que s’hi estén al darrera. 
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La següent taula mostra els nivells sonors calculats als elements receptors puntuals 
distribuïts al llarg de l’àrea d’afectació (mostrant únicament aquells que queden sota l’àrea 
d’influència d’aquest eix viari), destacant en verd aquells que presenten una millora superior als 
2dBA i en blau els que presenten una millora superior als 5dBA: 

 

Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

267  1,7  1,6  1,6  1,7 

272  6,5  5,9  5,4  5,8 

275  6,5  5,7  5,2  5,7 

286  1,3  1  0,9  1,1 

289  7,2  6,7  6,3  6,7 

291  4,2  3,9  3,6  3,8 

292  4,9  4,3  3,9  4,2 

298  2,2  1,7  1,7  1,8 

303  0,1  1,3  1,9  1,7 

308  0,5  0,7  1,7  1 

327  3,3  3,3  3,3  3,4 

336  3,3  3  2,8  3 

338  2,6  2,6  2,6  2,6 

339  0,6  0,8  1  0,9 

344  1,4  1,4  1,7  1,5 

345  1  1,1  1,2  1,2 

371  1,1  1,1  1,1  1,1 

382  1,1  1,1  1,1  1,1 

418  0,9  0,9  1,1  0,9 

425  4,5  4,4  4,4  4,4 

Taula  4. Millores esperables a 4m d’alçada als habitatges més beneficiats per l’apantallament lineal. 

En resum, es pot concloure que un apantallament acústic lineal paral·lel a l’eix de la 
C-17 aconsegueix millores en l’àrea d’afectació de l’eix viari, però molt més en termes 
d’intensitat sonora a primera línia, que no pas en quant a la seva extensió (àrea d’afectació). 

Aquesta circumstància s’explica per diversos motius: 

- El fet que el tram d’eix viari, a l’alçada de Montcada i Reixac, coincideixi amb 
d’altres vials de certa importància (C-33, varies línies ferroviàries de Rodalies) 
obliga a respectar (llevat de canvis molt profunds en la configuració de la xarxa 
viària) les necessàries entrades i sortides, que no poden ser tractades de forma 
òptima. 

- L’apantallament, en la configuració assajada, permet atenuar els nivells sonors 
imputables només a l’eix de la C-17. Cal tenir present, però, que entre la 
hipotètica pantalla acústica i el casc urbà de Montcada, i a molt curta distància, 
transcorre una via ferroviària de Rodalies. Aquest vial, que acústicament és una 
font sonora a tenir en compte, queda fora de l’abast de la pantalla. 
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- La C-33, amb una IMD gens menyspreable de 65.000 vehicles, transcorre 
paral·lela a la C-17 a una cota superior i al marge esquerre, a la banda més 
allunyada del casc urbà de Montcada i Reixac. 

Es poden assolir increments més destacats modificant el dimensionament de la 
pantalla, en el cas de la pantalla lineal la millora més directa s’assoleix mitjançant increments 
d’alçada i/o longitud. En l’exercici de simulació s’ha implementat un apantallament bàsic amb 
una alçada de 3 metres sobre cota de vial. L’increment de l’alçada implica una òbvia millora en 
termes acústics, però per contra implica un increment del cost econòmic i un impacte visual 
sovint difícils de justificar. 

Pel que fa a les longituds, s’han acotat entre la zona del nucli urbà de Montcada i 
Reixac prèvia a l’encreuament entre C-33 i C-17.  S’han tingut en compte les entrades i sortides 
de l’eix de la C-17, ja que és un limitant habitual en apantallaments de grans eixos viaris per a 
preservar la visibilitat, especialment a les incorporacions. No obstant, els apantallaments poden 
perllongar-se més enllà mitjançant trams d’apantallament solapat. 

Caldrà avaluar en detall el punt d’equilibri entre les inversions i l’impacte que seran 
assumibles respecte a la millora objectiva total que experimentarien els ciutadans, per que 
malgrat s’aconsegueixi un apantallament de gran eficàcia, la necessitat de preservar les entrades 
i sortides, i especialment la coexistència amb altres traçats viaris o ferroviaris (C-33 i línies 
ferroviàries de Rodalies RENFE) difícilment aïllables del trànsit local, impliquen que la millora 
final quedi molt delimitada. 

7.2.2.- Tractament fonoabsorbent al mur vertical del perímetre del marge esquerre de 
l’autovia C-17. 

La segona alternativa consisteix en afegir material fonoabsorbent al mur vertical de 
l’autovia C-17.  
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Imatge 32: Emplaçament Aproximat del mur vertical on es faria el tractament fonoabsorbent. 

Les següents imatges mostren l’àrea d’afectació estudiada, un cop implementat el 
tractament fonoabsorbent al mur situat al marge esquerre de l’autovia, en horari diürn i nocturn:  
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Imatge 33: Mapa d’isòfones de la solució fonoabsorbent en període diürn. 

 
Imatge 34: Mapa d’isòfones de la solució fonoabsorbent en període nocturn. 

 

 

C‐17 C‐33

C‐33C‐17
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La taula següent resumeix els rendiments assolits mitjançant un tractament 
fonoabsorbent: 

 

Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

291  0,4  0,4  0,4  0,3 

292  0,3  0,3  0,3  0,3 

293  0,3  0,4  0,3  0,3 

319  0  0,2  0,4  0,2 

325  0,4  0,4  0,5  0,4 

330  0,5  0,5  0,6  0,6 

331  0  0,3  0,4  0,4 

337  0,5  0,6  0,5  0,6 

340  0,3  0,3  0,4  0,3 

361  0,4  0,4  0,4  0,4 

375  0,4  0,4  0,4  0,4 

378  0,4  0,3  0,3  0,4 

413  0,2  0,3  0,3  0,3 

418  0,2  0,3  0,3  0,2 

424  0,3  0,4  0,4  0,3 

Taula  5. Millores esperables a 4m d’alçada als habitatges més beneficiats pel tractament fonoabsorbent. 

El tractament fonoabsorbent, com d’altra banda és d’esperar, no ofereix un resultat 
especialment brillant en termes de nivells sonors equivalents. No obstant, és de preveure que la 
millora assolida, en termes de percepció subjectiva, sigui més accentuada, fet que apunta a 
aquest tipus d’actuacions com intervencions amb prou bona relació cost-efectivitat, per bé que 
subjectiva. 

7.2.3.- Atenuació de l’Eix de la C-33 mitjançant pantalla lineal. 

L’última alternativa que es presenta, és per a estudiar l’eventual utilitat de col·locar 
apantallaments acústics paral·lels al marge esquerre de l’eix de la C-33, protegint les zones 
residencials que s’hi troben. S’ha simulat la col·locació d’una pantalla acústica fonoabsorbent al 
marge esquerra de la carretera, entre la zona residencial (a l’alçada, aproximadament, del 
c/Núm. 28), i la llera del riu (a la perpendicular definida per l’Av. Riera de Sant Cugat); i una 
altra pantalla acústica fonoabsorbent entre la llera del riu (un cop passada la via del tren de la 
línia R3) i el polígon Pla d’en Coll (a la perpendicular definida pel c/Castelló). 
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Imatge 35: Emplaçament Aproximat dels apantallaments. 

La primera pantalla situada al sud té una alçada efectiva de 3 metres, ubicada al límit 
de la plataforma asfaltada de l’eix viari; mentre que la pantalla definida més al nord, té una 
alçada de 4 metres.  

En resum, la pantalla situada més al sud té una longitud de pràcticament 532 metres 
lineals, amb una superfície estimativa d’aproximadament 1.594 m2. La pantalla situada més al 
nord té una longitud de pràcticament 863 metres lineals, amb una superfícies estimativa de 
3.449 m2. Aquestes dimensions, però, queden subjectes a possibles canvis, especialment pel que 
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fa als requeriments de visibilitat i seguretat, que poden desplaçar sensiblement l’inici/final de 
pantalla. 

Les següents imatges mostren l’àrea d’afectació estudiada, un cop implementat 
l’apantallament acústic a la C-33. 

 

 
Imatge 36: Mapa d’isòfones de la solució de pantalles a la C-33 en període diürn. 

En resum, es pot concloure que un apantallament acústic lineal paral·lel a l’eix de la 
C-33 aconsegueix millores en l’àrea d’afectació de l’eix viari, però molt més en termes 
d’intensitat sonora a primera línia, que no pas en quant a la seva extensió (àrea d’afectació). 
Això es deu a diferents factors: 

- L’existència d’eixos viaris paral·lels (C-17, línies ferroviàries de Rodalies) amb 
forta presència en termes de soroll ambiental, implica que les atenuacions que 
s’aconsegueixin sobre el vial apantallat sempre quedaran enterbolides pel soroll 
dels vials que queden fora de l’apantallament. En una interpretació extrema, cal 
preveure que existeix un límit a partir del qual no té sentit millorar l’apantallament 
de l’eix de la C-33 en alguns trams, per que prevaldrà el soroll d’altres fonts 
igualment. 

- El principal element físic que delimita l’àrea d’afectació de l’eix de la C-33 és la 
primera línia d’edificis de Montcada i Reixac. Conseqüentment, malgrat que un 
apantallament pugui assolir un bon rendiment, difícilment assolirà una disminució 
equiparable a l’efecte que proporciona la primera línia d’edificacions de Montcada 
i Reixac. Aquesta apreciació, però, necessària per justificar una millora que 
visualment és difícil d’identificar, no implica que en termes d’immissions no 
s’aconsegueixin millores perceptibles. 

- Un altre element físic que delimita l’àrea d’afectació és l’alçada de l’eix de la 
carretera C-33, que en diferents trams de Montcada i Reixac es situa més elevada 

C‐33C‐17
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que el terra i per tant, amb altres fonts de soroll a cota de terreny. Aquest fet fa 
que en alguns trams, encara que s’intenti millorar el sistema d’apantallament, els 
resultats no notaran cap increment de millora per que les altres fonts de soroll 
dominaran respecte a l’eix de la carretera. 

La següent imatge reflecteix els resultats d’immissions nocturnes per a apantallaments 
situats al marge esquerre de la C-33: 

 

 
Imatge 37: Mapa d’isòfones de la solució de pantalles a la C-33 en període nocturn. 

La taula següent resumeix els rendiments assolits mitjançant els apantallaments a la C-
33: 

 

Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

149  2,4  2,5  2,6  2,5 

171  2,8  3  3  3 

193  2,3  2,3  2,3  2,3 

195  3,8  4,2  4,6  4,3 

197  2,6  2,8  3  2,8 

199  2,5  2,7  2,9  2,7 

203  2,9  2,8  2,7  2,7 

207  2,7  2,3  2,1  2,4 

214  3,2  3,1  3  3,1 

215  2,6  2,4  2,4  2,4 

216  3,8  3,6  3,5  3,7 

C‐33
C‐17
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Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

217  5,2  5  4,8  5 

235  5,4  5,6  5,6  5,6 

238  6,8  7,1  7,1  7,1 

239  7,4  7,9  8,2  7,9 

240  7,8  8  8,2  8,1 

243  9,9  10,4  10,9  10,6 

245  7,4  7,6  7,7  7,7 

246  8,3  8,5  8,6  8,5 

247  6,4  6,8  7  6,9 

248  9,7  9,9  10  9,9 

249  6,7  6,6  6,5  6,7 

250  8,5  8,8  9,1  8,9 

251  9,2  9,3  9,5  9,4 

252  8,4  8,3  8,4  8,3 

253  9,1  9,4  9,7  9,5 

254  5,5  5,6  5,7  5,7 

255  5,4  5,3  5,2  5,3 

256  7,6  7,3  7,2  7,3 

257  8  8,1  8,3  8,2 

259  8,3  8,2  8,1  8,2 

260  4,9  4,8  4,8  4,8 

261  3,9  4,1  4,1  4,1 

262  2,5  2,5  2,4  2,5 

263  8,5  8,6  8,6  8,6 

264  6,9  6,7  6,6  6,7 

265  9,1  9,3  9,5  9,3 

Taula  6. Punts de referència. Millores esperables pels apantallaments a la C-33. 

Tot i la millora substancial d’aquesta alternativa, caldrà avaluar en detall el punt 
d’equilibri entre les inversions i l’impacte que seran assumibles respecte a la millora objectiva 
total que experimentarien els ciutadans, donat que malgrat s’aconsegueixi un apantallament de 
gran eficàcia, la complexitat en la construcció al situar-se la carretera sobre un pont de molta 
longitud, i especialment la coexistència amb altres traçats viaris o ferroviaris (C-17 i línies 
ferroviàries de Rodalies RENFE) difícilment aïllables del trànsit local, impliquen que la millora 
final quedi molt delimitada. 

7.3.- Valoració en termes d’Edificis Exposats. 

Pel que fa a les solucions basades en apantallament acústics, la població potencialment 
beneficiada per actuacions en aquesta línia es situa especialment a la primera línia d’edificis de 
Montcada i Reixac, i en menor mesura els habitatges situats en una segona fila. No obstant, 
aquesta consideració queda limitada en tots els casos per altres fonts sonores properes, que 
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tenen una repercussió en termes de soroll que podrien deixar sense efecte les millores assolides 
en el soroll provinent de l’infraestructura amb pantalla. 

Els principals inconvenients lligats a aquesta línia d’actuació es divideixen en: 

- La complicació tècnica d’executar pantalles acústiques eficients, respectant alhora 
la connectivitat amb eixos propers i tenint en compte el pes de la pantalla i 
l’alçada de l’infraestructura. 

- El traçat paral·lel dels eixos C-33 i C-17 d’elevat trànsit i amb un impacte acústic 
prou important cadascú i que esdevenen predominants un respecte a l’altre a 
mesura que s’atenuen els nivells provinents d’un d’ells. A més s’ha de tenir en 
compte també els traçats propers a aquests eixos viaris, de les vies de ferrocarrils 
de Rodalies. 

- Alhora, la presència d’infraestructures properes a cada apantallament proposat, 
obliga a vigilar que la col·locació d’un apantallament no esdevingui alhora una 
superfície reflectant que projecti una reflexió del so cap a zones ja de per sí 
exposades a soroll de trànsit viari o ferroviari. Amb aquesta finalitat, els 
apantallament que s’han considerat en aquest estudi són fonoabsorbents per les 
dues bandes de la pantalla (habitualment només ho és per la banda exposada al 
soroll de la font que es pretén apantallar). 

- En definitiva, les millores esperables en trams de màxima efectivitat quedarien en 
disminucions estimatives d’entre 3 i 5dBA, que podrien augmentar-se amb 
increments importants de dimensionaments de l’apantallament. 

- En termes d’avaluació d’edificis, però, convé recordar que els apantallaments són 
més efectius a cotes baixes que a les plantes més elevades. Això vol dir que els 
pisos més elevats pràcticament no percebrien cap millora en molts casos, a no ser 
que les dimensions de la pantalla (alçades i voladissos) fossin d’un ordre de 
magnitud difícilment assumible en termes econòmics i visuals. 

En quant a les solucions basades en tractaments fonoabsorbents, s’observa que els 
resultats del model apunten a un rendiment relativament pobre, per bé que es coneix que aquest 
tipus d’actuacions proporcionen una millora en l’ambient acústic proper al tram tractat. Això es 
deu a què la millora no es tradueix íntegrament en una disminució dels nivells d’immissió 
exclusivament, si no que va acompanyada d’una millora del confort acústic en termes de 
percepció (la disminució per absorció de freqüències mitges i altes es percep positivament per 
part de la població exposada, encara que en termes de dBA global aquesta disminució no resulti 
tan evident). 

Per tal de comparar les tres alternatives proposades en aquest estudi, la següent taula 
mostra l’estadística de millora acústica vs. nº d’edificacions incloses a l’estudi: 

 

Resum Estadístic 

Perspectiva de Millora  Alt01  Alt02  Alt03 

<0dBA  90%  93%  71% 

0‐2 dBA  8%  7%  23% 

2‐5 dBA  1%  0%  3% 

>5 dBA  1%  0%  4% 

Taula  7. Percentatge d’edificis receptors que percebran millora. 
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S’observa, en resum, que la millora assolida amb apantallaments a la C-33 és 
l’actuació que assoliria uns resultats més destacats, mentre que les actuacions basades en el 
tractament de la C-17 no resultaria una millora gaire quantificable en termes de nivells 
d’immissió; i especialment, les basades en tractaments fonoabsorbents. 

7.4.- Valoració en termes de Població Exposada. 

L’avaluació de les immissions imputables a les infraestructures incloses a l’estudi, i 
les diferents propostes de millora, en termes de població exposada s’exposa en aquest sub-
capítol. 

En valors absoluts de població, la següent taula, partint del volum de població 
afectada pels nivells d’immissió en la situació actual, indica quants ciutadans quedarien inclosos 
en aquests rangs de valors si s’executessin les alternatives proposades com a línia de millora. 
Per a major claredat, la columna Variació indica el diferencial de volum de població de cada 
nivell sonor, sota cadascuna de les alternatives. 

 

Estadístiques de Població Exposada. Valors Absoluts. 

dBA 
Estat Actual  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 

nº habitants  nº habitants  variació nº habitants  variació  nº habitants  variació

30‐45  4.499  4.532  33  4.524  25  5.040  541 

45‐50  4.669  4.813  144  4.662  ‐7  5.404  735 

50‐55  5.480  5.527  47  5.465  ‐15  5.141  ‐339 

55‐60  3.871  3.857  ‐14  3.872  1  3.214  ‐657 

60‐65  1.613  1.632  19  1.608  ‐5  1.333  ‐280 

65‐70  782  587  ‐195  784  2  782  0 

>70  178  143  ‐35  175  ‐3  178  0 

Total:  21.092 

Taula  8. Població exposada. Valors absoluts i variacions segons alternatives. 

De forma gràfica quedaria representat a la propera imatge: 
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Imatge 38: Gràfic comparatiu d’alternatives. Població exposada segons nivells d’immissió. 

 

Les mateixes dades, expressades en termes relatius (%) respecte a la població total del 
terme municipal afectada per les immissions procedents d’aquestes infraestructures, es mostren 
a la següent taula: 

 

Estadístiques de Població Exposada. Valors Estadístics. 

dBA 
Estat Actual  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 

nº habitants  nº habitants  variació  nº habitants  Variació  nº habitants  variació

30‐45  21,3%  21,5%  0,2%  21,4%  0,1%  23,9%  2,6% 

45‐50  22,1%  22,8%  0,7%  22,1%  0,0%  25,6%  3,5% 

50‐55  26,0%  26,2%  0,2%  25,9%  ‐0,1%  24,4%  ‐1,6% 

55‐60  18,4%  18,3%  ‐0,1%  18,4%  0,0%  15,2%  ‐3,1% 

60‐65  7,6%  7,7%  0,1%  7,6%  0,0%  6,3%  ‐1,3% 

65‐70  3,7%  2,8%  ‐0,9%  3,7%  0,0%  3,7%  0,0% 

>70  0,8%  0,7%  ‐0,2%  0,8%  0,0%  0,8%  0,0% 

Total:  100,0% 

Taula  9. Població exposada. Valors relatius i variacions segons alternatives. 

Atès que els escenaris assajats únicament contemplen reduccions de nivells sonors, no 
poden donar-se casos en què es detectin “empitjoraments”. En conseqüència, en aquelles 
caselles on s’observi un valor positiu (que implica un augment de població en aquella 
categoria), s’ha d’entendre que aquest augment es deu a ciutadans que “provenen” d’escenaris 
d’exposició prèviament més desfavorables. 

En quant al número d’habitants que, pels efectes de les infraestructures contemplades 
a l’estudi, es troben exposats a un nivell d’immissió nocturn, Ln, superior als 55dBA i que, per 
tant, caldria considerar que es troben en una situació d’incompliment dels objectius de qualitat 
per a usos residencials, l’estat actual i les diferents alternatives ofereixen les següents 
avaluacions: 
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Resum de Dades de Població Exposada. Objectius de Qualitat. 

dBA 
Estat Actual  Alternativa 1 Alternativa 2  Alternativa 3 

nº habitants  nº habitants  nº habitants  nº habitants 

Ln<55dBA  14.648 14.872 14.651  15.585

Ln>55dBA  6.444 6.219 6.439  5.507

Taula  10. Població exposada. Avaluació d’Objectius de Qualitat. 

En quant a l’anàlisi comparatiu de les diferents mesures correctores analitzades, la 
següent taula mostra el número d’habitants que percebrien algun grau de millora com a 
conseqüència de la posada en pràctica de les mesures correctores proposades: 

 

Població que Percebria Millora. 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Núm. Beneficiaris Núm. Beneficiaris Núm. Beneficiaris 

243  28  1.276 

Taula  11. Població exposada. Beneficiaris de les diferents línies d’actuació. 

S’observa que la solució de l’alternativa 3 basada en apantallaments a la C-33, mostra 
diferències significatives en quant a població que percebria millora, tot i que no es discerneix 
millora en població afectada als valors més elevats de soroll. En canvi, les altres propostes no 
mostren diferències significatives. 

7.5.- Valoració Econòmica dels resultats. 

En termes econòmics, les inversions estimatives associades a cascuna de les propostes 
de millora incloses en aquest estudi es detallen de forma aproximada. (Font: Base de Dades 
BEDEC per a obres d’edificació i enginyeria civil. Versió Gener 2014). 

7.5.1.- Alternativa 1: Pantalla acústica lineal a la C-17. 

Construcció d’una pantalla acústica lineal de 526 metres de longitud, amb una alçada 
de 3m, total superfície estimativa 1.578’00m2. Cost de subministrament, muntatge, instal·lació, 
inclosos elements auxiliars, elements de subjecció, etc. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats de formigó. Preu unitari: 120€/m2. Preu total: 
189.360’00 €. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats d’acer i llana mineral. Preu unitari: 125€/m2. 
Preu total: 197.250’00€. 

- Material bàsic: vidre temperat/laminat. Preu unitari: 217€/m2. Preu total: 
342.426’00€. 

7.5.2.- Alternativa 2: Tractament Fonoabsorbent a mur lateral.. 

Construcció d’un trasdossat/folre modular fonoabsorbent, col·locat mitjançant 
subjecció sobre perfilaria metàl·lica de  peces de materials fonoabsorbents. Tram de mur tractat: 
395 metres lineals. Superfície estimativa a tractar: 1.569’00m2. Cost de subministrament, 
muntatge, instal·lació, inclosos elements auxiliars, elements de subjecció, etc. 
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- Material bàsic: mòduls prefabricats de material fonoabsorbent. Preu unitari: 
50€/m2. Preu total: 78.450’00 €. 

7.5.3.- Alternativa 3: Pantalles acústiques lineals a la C-33. 

Construcció d’una pantalla acústica lineal de 532 metres de longitud, amb una alçada 
de 3m, total superfície estimativa 1.594’00m2. Cost de subministrament, muntatge, instal·lació, 
inclosos elements auxiliars, elements de subjecció, etc. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats de formigó. Preu unitari: 120€/m2. Preu total: 
191.280’00 €. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats d’acer i llana mineral. Preu unitari: 125€/m2. 
Preu total: 199.250’00€. 

- Material bàsic: vidre temperat/laminat. Preu unitari: 217€/m2. Preu total: 
345.898’00€. 

Construcció d’una pantalla acústica lineal de 863 metres de longitud, amb una alçada 
de 4m, total superfície estimativa 3.449’00m2. Cost de subministrament, muntatge, instal·lació, 
inclosos elements auxiliars, elements de subjecció, etc. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats de formigó. Preu unitari: 120€/m2. Preu total: 
413.880’00 €. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats d’acer i llana mineral. Preu unitari: 125€/m2. 
Preu total: 431.125’00€. 

- Material bàsic: vidre temperat/laminat. Preu unitari: 217€/m2. Preu total: 
748.433’00€. 

El cost aproximat de la construcció de les dues pantalles és el següent: 

- Material bàsic: mòduls prefabricats de formigó. Preu total: 605.160’00 €. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats d’acer i llana mineral. Preu total: 630.375’00 
€. 

- Material bàsic: vidre temperat/laminat. Preu total: 1.094.331’00 €. 

7.6.- Valoració Global dels resultats. 

La següent taula exposa el resum de les principals característiques de les diferents 
alternatives estudiades, tant en termes de població afectada, com en termes d’inversió 
econòmica. S’hi mostren les següents variables: 

- Número de ciutadans que, pels efectes de les infraestructures incloses a l’estudi, es 
troba sotmesa a un nivell d’immissió nocturn, Ln, superior als 55dBA. Aquesta 
dada es mostra tant per la situació actual, com sota el supòsit de cadascuna de les 
alternatives de millora estudiades. 

- Número de ciutadans que, mitjançant cadascuna de les línies d’actuació, 
percebrien una millora en els nivells d’immissió nocturns. 

- Número de ciutadans que, respecte l’estat actual, experimentarien una millora 
d’immissió tal que passarien a rebre un nivell d’immissió nocturna inferior als 
55dBA. 
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- Inversió estimativa associada a cadascuna de les alternatives, considerant la 
implementació bàsica. 

- Ràtio d’inversió per ciutadà beneficiat, per a cadascuna de les alternatives incloses 
a l’estudi. 

 

Ràtios Econòmics 

dBA 
Estat Actual  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 

nº habitants  nº habitants  nº habitants  nº habitants 

Ln>55dBA  6.444 6.219 6.439  5.507

Beneficiaris globals  243 28  1.276

Variació a Ln<55dBA  225 5  937

Inversió Estimativa  189.360 € 78.450 €  605.160 €

Ràtio €/Beneficiari  779 2.802  474

Taula  12. Taula resum. Comparativa general entre alternatives. 

Segons les dades recollides en aquest estudi informatiu, l’alternativa 3 (apantallaments 
de l’eix de la carretera C-33) és la que presenta un balanç més atractiu en quant a la millora 
acústica esperada a les zones residencials de Montcada i Reixac, tant en nombre de població 
exposada com en reducció efectiva de dBA. 

Val a dir, que  no disminueix els valors de soroll en els seus valors més elevats, situats 
propers a la C-17, i que per tant, hi haurà un tant per cent de la població exposada a nivells de 
soroll destacables encara que s’apliqui aquesta solució.  

En quant al punt de major complexitat, caldrà resoldre el repte de garantir l’estructura 
de la pantalla en les zones de la C-33 on hi hagi ponts, és a dir, on hi circuli alguna altra 
infraestructura sota l’eix de la C-33. 

Respecte a les alternatives 1 i 2, d’instal·lar pantalles lineals a la C-17, són difícilment 
comparables per que es tracta de solucions en zones diferents del mateix territori. En aquest cas 
però, hi ha una disminució de la població afectada a nivells de soroll més elevats, però tant el 
rendiment econòmic com la millora acústica esperada és més baixa. La part positiva d’aquestes 
solucions és que s’obté un bon rendiment amb un preu més assequible. Entre aquestes dues 
solucions, l’alternativa 1 és la que ofereix una millora acústica més elevada. 

En conclusió, l’alternativa 3 assoleix uns rendiments acústics i en termes d’exposició 
millors, donat que les previsions apunten a què la població beneficiada es situa al voltant de les 
1.275 persones, de les quals prop de 935 passarien a estar exposades a nivells d’immissió 
nocturna inferiors als 55dBA. Els ràtios econòmics (inversió per càpita, comptant només 
població beneficiària) són els més baixos (474€/benef.), tot i que el pressupost global és el més 
elevat. 
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Annex I FITXES DE  MESURA DE CURTA DURADA 
 
 



Punt 1
C-17

Dia 30/10/2014

Hora d’Inici 15:31h

Durada 10 min

Leq dB(A) 73,6 dBA
L10 dB(A) 76,2 dBA

L90 dB(A) 66,0 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) -

Motos
(vehicles/10min) -

Pesats
(vehicles/10min) -

Observacions Afectació C-17

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -

Punt 2
C-33

Dia 30/10/2014

Hora d’Inici 15:58h

Durada 10 min

Leq dB(A) 64,6 dBA
L10 dB(A) 66,9 dBA

L90 dB(A) 57,7 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) -

Motos
(vehicles/10min) -

Pesats
(vehicles/10min) -

Observacions Afectació C-33

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -



Punt 3
Trens

Dia 30/10/2014

Hora d’Inici 16:53h

Durada 10 min

Leq dB(A) 61,2 dBA
L10 dB(A) 57,5 dBA

L90 dB(A) 48,4 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) -

Motos
(vehicles/10min) -

Pesats
(vehicles/10min) -

Observacions Afectació Pas de Trens (6 trens)

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -
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Annex II PLÀNOLS DE CARTOGRAFIA ACÚSTICA 
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Annex III BUTLLETINS DE VERIFICACIÓ PERIÒDICA 

DELS INSTRUMENTS 
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1.- INTRODUCCIÓ. 

L’any 2013, l’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar el Pla de Sostenibilitat 
Ambiental (PSAMB) com a full de ruta de les línies estratègiques d'actuació, així com les 
mesures i accions concretes a desenvolupar per a la sostenibilitat ambiental en el territori 
metropolità. 

Aquest Pla va plantejar la sostenibilitat a diferents escales: el conjunt del territori 
metropolità, la pròpia Institució de l’AMB i els 36 municipis que en formen part. I cadascuna de 
les tres escales es va estructurar en 6 eixos temàtics, essent l’educació per a la sostenibilitat un 
eix de caràcter transversal. 

 

     
Imatge 1:: Estructura i eixos del PSAMB (AMB, 2013) 

 

Dins de l’eix 5 de Salut ambiental, es va realitzar un innovador treball per saber la 
qualitat acústica global del territori metropolità, on es va recopilar i analitzar tota la informació 
existent, tant a nivell municipal com de les infraestructures viàries, ferroviàries i aeroportuàries 
més rellevants. La diferent procedència de la informació va fer necessari un tractament previ 
d’homogeneïtzació d’aquesta i alhora un nou càlcul de les fonts que es solapaven en un mateix 
àmbit, per així tenir una imatge del soroll total final. 

Aquest treball va permetre tenir la primera imatge acústica global de l’àrea 
metropolitana. Això va permetre per un cantó identificar les zones on probablement hi ha algun 
conflicte acústic i per l’altre cantó identificar les zones amb major qualitat acústica que 
s’haurien de preservar. 

Tal i com ja recollia una de les mesures del PSAMB, el present treball vol aprofundir 
en la línia iniciada pel treball anteriorment explicat i analitza amb major detall els punts que 
s’han considerat més problemàtics a nivell acústic. Així, el primer vector sobre el qual 
s’aprofundeix és en avaluar l’afectació deguda a les grans infraestructures i eixos viaris, i 
estudiar la viabilitat i efectivitat d’eventuals mesures correctores. 

A partir dels 17 punts a priori més crítics presents a l’AMB, s’ha realitzat una 
modelització acústica de major detall per confirmar sí és una zona amb problemes de superació 
acústica, i en cas que ho sigui, establir les mesures correctores més adequades i més efectives en 
cada cas. Al llarg de l’any 2013 s’ha realitzat el projecte d’integració de la cartografia acústica 
dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona AMB, com a primer pas d’una ambiciosa 
línia de treball i amb un important ventall d’aplicacions per a agilitzar el control i la gestió del 
soroll ambiental als municipis de l’AMB. 
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Imatge 2: Nivells de soroll diürn, AMB 2013 

2.- OBJECTE I ABAST DE L’ESTUDI. 

Les àrees analitzades a cadascun dels casos específics aprofundeixen en l’estudi de les 
afectacions identificades a l’àrea d’influència de les principals infraestructures de la zona, tant 
les que es localitzen fora del casc urbà, com les que es localitzen a l’interior de l’àrea urbana. 
S’inclouen en el catàleg de focus sonors tots aquells que han estat inclosos en les diferents 
versions de cartografia acústica incloses en el PSAMB, i que generalment responen a grans 
eixos viaris i vies d’alta capacitat, carreteres interurbanes, comarcals i nacionals, així com eixos 
ferroviaris. En aquells casos en què el municipi disposa de mapa acústic de trànsit viari local, 
aquest vector també s’inclou en l’anàlisi. 

Atès que la integració de la cartografia acústica en aquestes zones ha posat de relleu 
l’existència d’àrees de superació dels nivells sonors permesos o desitjables (aquests indicadors 
existents s’obtenen de contrastar els diferents mapes de soroll d’infraestructures respecte els 
llindars permesos), l’anàlisi en detall s’orientarà a determinar l’aportació de cadascuna de les 
infraestructures, per a comprovar que efectivament aquests indicadors de superació són 
representatius del que succeeix en l’escenari real, i estudiar quines actuacions correctores poden 
oferir una millora significativa. 
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3.- MARC LEGAL I NORMATIU. 

La legislació aplicable en afers relatius al control i la gestió del soroll ambiental es 
desglossa en diferents lleis i reglaments, de caràcter estatal, autonòmic i local, que es presenten 
a continuació:  

- Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del 
soroll ambiental. Àmbit d’Aplicació: Comunitat Econòmica Europea. 

- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll. Àmbit d’aplicació: estat 
espanyol. 

- Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, en allò referent a l’avaluació i gestió 
del soroll ambiental. Àmbit d’aplicació: estat espanyol. 

- Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a zonificació acústica, 
objectius de qualitat i emissions acústiques. Àmbit d’Aplicació: estat 
espanyol.  

-  Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
Àmbit d’aplicació: Catalunya. 

- Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a 
l’elaboració de Mapes de Capacitat Acústica. Àmbit d’aplicació: Catalunya.  

- 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. Àmbit d’aplicació: Catalunya. 

- Ordenances Municipals específiques per al control i la gestió del soroll i les 
vibracions. Àmbit d’aplicació: termes municipals inclosos en l’àrea d’estudi.  

Les àrees d’afectació de les diferents infraestructures s’han obtingut dels 
corresponents estudis específics i mapes estratègics de soroll elaborats per les Administracions 
titulars. 

Per a l‘elaboració dels mapes de soroll actualitzats s’han emprat tècniques de 
modelització i simulació incloent els mètodes de càlcul definits a l’Annex 8 – Exigències 
relatives als mètodes de càlcul i mesurament per a la determinació dels índexs de soroll i els 
equips de mesurament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, tal i com s’indica al capítol de metodologia. 
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4.- METODOLOGIA. 

L’estudi específic dels potencials escenaris de conflicte es desenvoluparà seguint el 
següent esquema de treball:  

 

 

 

 

 

DIAGNOSI 
PSAMB

•Població

•Usos Sensibles

•Àrees de Conflicte

AVALUACIÓ 
INCIAL

•Plà d'Usos/POUM/Mapes de Capacitat

•Usos Sensibles

•Participació Ajuntaments

MODELITZACIÓ

•Cartografia BR/ICC

•Aforaments MFOM/Diputació BCN/Estudis de Mobilitat

•Aforaments ferroviaris

TREBALL DE 
CAMP

•Sonometries

•Aforaments

•Observacions in situ

AVALUACIÓ EN 
DETALL

•Població

•Usos Sensibles

•Àrees de Conflicte

MESURES 
CORRECTORES

•Tècniques

•Inversions

•Efectivitats

DOCUMENT

•Critesis de l'estudi i metodologia

•Cartografiat de resultats de modelització

•Conclusions
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4.1.- Diagnosi a partir dels Resultats del PSAMB. Avaluació Inicial. 

En el transcurs dels anteriors treballs d’integració de la cartografia acústica de l’Àrea 
Metropolitana (2013), s’identificaren una sèrie d’escenaris en els quals els resultats apuntaven a 
una possible existència de superacions importants de nivells sonors per sobre dels previstos o 
permesos, en el què s’anomenen zones de conflicte, deguda a la coexistència entre usos 
residencials i grans infraestructures i eixos viaris, de titularitat i/o gestió supramunicipal. Amb 
la finalitat d’aprofundir en l’estudi de l’abast d’aquests escenaris de conflicte, i determinar la 
possibilitat d’emprendre mesures correctores o programes de millora, des del PSAMB es van 
seleccionar un total de 17 punts/escenaris, on es va considerar prioritari fer un primer estudi 
d’aprofundiment. 

Els àmbits d’estudi, amb infraestructures de mobilitat que probablement tenen una 
incidència sobre zona urbana, són els següents: 

 

1. Zona Castelldefels: C-32, C-31 i C-245 

2. El Prat de Llobregat: Carretera B-250 

3. Nus Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern: B-23, N-340, B-20, C-245 

4. Sant Feliu de Llobregat: A-2, B-23 i via del tren 

5. Sant Vicenç dels Horts: A-2, B-23 i va del tren 

6. Molins de Rei: A-2, B-23, N-340 Nord, AP-2, C-1413a i via del tren 

7. Cervelló: N-340 Nord 

8. Pallejà: A-2, C-1413a, AP-2 

9. El Papiol: A-2, C-1413a, AP-2 

10. Sant Andreu de la Barca: A-2, AP-7 i via del tren 

11. Sant Cugat del Vallès: Barri de Mirasol, afectat per AP-7 

12. Badia del Vallès: zona adjacent a la C-58 

13. Zona de Ripollet i Cerdanyola: C-58 i via del tren 

14. Zona Nord de Montcada: C-33, C-17 i via del tren 

15. Badalona – Sud: C-31 

16. Badalona: B-20 Nord 

17. Montgat: C-31 

 

La següent ortofotoimatge ubica els àmbits d’estudi sobre la imatge de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

S’observa que es concentren especialment al corredor d’infraestructures del Baix 
Llobregat, la circumval·lació de l’autopista AP-7, així com a nusos viaris de la zona d’accés des 
del Maresme o des del Garraf, a banda d’un cas proper al Prat de Llobregat, però associat a 
trànsit viari. 
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Imatge 3: Localització de les àrees d’estudi en detall. 

 

Per tal de determinar l’abast dels eventuals conflictes o àrees de superació dels llindars 
sonors previstos, es realitzarà una anàlisi preliminar dels usos sensibles ubicats a cadascuna de 
les zones d’estudi o les seves immediates proximitats. Aquest exercici permetrà conèixer amb 
més detall la tipologia d’usos afectats (habitatges, àrees educatives o culturals, centres sanitaris, 
etc.). Tanmateix, permetrà disposar d’un criteri més per a decidir quines zones han de ser 
objecte d’actuacions correctores o preventives, o quines zones poden situar-se en un segon 
terme de prioritat. 

4.2.- Modelització en detall de l’àmbit en estudi. 

Les característiques de l’espai estudiat i dels focus sonors que hi intervenen es 
reproduiran sobre un model de càlcul, que permetrà estudiar mitjançant càlculs predictius, els 
efectes de les diferents vies d’actuació que es proposin. 

Les modelitzacions es calcularan mitjançant les metodologies definides per a cadascun 
dels tipus de font sonora que poden intervenir en un estudi predictiu de soroll ambiental, segons 
els mètodes recollits a l’Annex 8 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica: 

- Caracterització i Modelització del soroll de trànsit rodat segons el mètode 
NMPB-Routes (1996/2008). 
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- Caracterització i Modelització del soroll de trànsit ferroviari, si s’escau, 
segons el mètode NMPB-Fer i model SRM-II. 

- Modelització de trànsit aeroportuari segons ECAC Doc.29. 

A diferència dels Plans d’Acció clàssics, la possibilitat de poder emetre una diagnosi 
del vector soroll en el seu conjunt permetrà també determinar l’origen de les diferents 
contribucions, per tal de conèixer també la jerarquia de responsabilitats a l’hora d’afrontar un 
hipotètic pla de mesures correctores. 

D’aquesta manera, s’identificaran els focus i s’agruparan per tipologies, diferenciant-
ne les característiques i els aspectes més rellevants que ajudin a interpretar la realitat sonora en 
la que participen. 

En referència a la cartografia emprada per a l’estudi, cal destacar l’ús d’una base 
cartogràfica amb un grau de detall inusual per aquest tipus de treballs. Així, si habitualment les 
bases cartogràfiques de referència parteixen de les sèries d’escala 1:5000 de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC), amb corbes de nivell de 5 metres de resolució, en aquest estudi 
s’ha regenerat la topografia a partir de les matrius de model digital de terreny elaborades per 
Barcelona Regional a partir de dades de l’ICC. Aquest format consisteix en reconstruir el 
terreny amb matrius de punts equiespaiats 2x2 metres en el pla X,Y, amb una resolució d’alçada 
de 1cm. Aquesta altíssima resolució permet reproduir amb molt més detall la forma i evolució 
del sòl,i conèixer el seu efecte sobre la propagació del so. 

Les següents imatges mostren la diferència en grau de detall entre una topografia 
reconstruïda a partir de corbes de nivell amb 5m de resolució, i el mateix terreny reconstruït a 
partir d’una matriu DTM de 2x2m de resolució: 

 

 
Imatge 4: Reconstrucció de topografia a partir de corbes de nivell de 5m de resolució V. 
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Imatge 5: Reconstrucció de topografia a partir de matriu DTM amb 2x2m de resolució H. 

 

Les estadístiques meteorològiques s’han inclòs en la modalitat que recomana la guia 
de bones pràctiques per a la confecció de mapes estratègics de soroll de la Unió Europea (Good 
Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise 
Exposure). En base a aquest text de mètodes recomanats per a la confecció de mapes acústics 
mitjançant eines de modelització, les circumstàncies meteorològiques es consideraran, en funció 
de la franja horària d’estudi, amb els següents condicionants: 

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari diürn és del 50%.   

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari de vespre és del 75%.   

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari nocturn és del 100%.   

D’aquesta manera, cal preveure que la modelització de les dades de caracterització 
nominals (representatives per a una anualitat) dels elements inclosos a l’escenari, oferirà uns 
resultats lleugerament sobre-estimats. Aquesta deriva es considera que incrementa les garanties 
de les polítiques de gestió i protecció de la població vers a les exposicions al soroll ambiental. 

Altres variables pròpies de la modelització contemplen una única reflexió en façanes 
(seguint les recomanacions de càlcul del mètode NMPB, atès que essencialment el soroll 
considerat a l’estudi prové del trànsit) , i consideren els paviments com a superfícies 
acústicament reflectants (llevat d’allà on explícitament es tingui constància de què el paviment 
sigui drenant, porós o sonoreductor), al contrari de les zones vegetades o agràries, on es 
considerarà que el sòl és predominantment fonoabsorbent. 

La modelització s’ha dut a terme sobre la plataforma CadnaA, desenvolupada per 
Datakustik GmbH. Aquest software permet integrar la totalitat de les dades necessàries per a la 
modelització d’escenaris urbans, industrials i entorns d’infraestructures (propagació acústica en 
ambient exterior), i reproduir les condicions de propagació sonora mitjançant els algorismes de 
càlcul oficialment recomanats a tal efecte. 
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El tractament de dades posteriors, tant pel que fa a l’edició de cartografia, l’anàlisi de 
resultats i els càlculs estadístics i comparatius, s’han desenvolupat sobre la plataforma MapInfo, 
desenvolupada per PitneyBowes Software Inc. Aquesta eina permet dur a terme el tractament 
gràfic i de dades en un entorn georeferenciat, assimilable per a la majoria de les plataformes de 
gestió d’informació geogràfica (GIS). 

4.3.- Treball de Camp i Sonometries de la Zona d’Estudi. 

La realitat sonora de l’espai estudiat es contrastarà mitjançant la realització de 
sonometries in situ, amb les que en primer lloc es copsarà la precisió dels valors reflectits als 
diferents tipus de mapes de sorolls. La pròpia campanya de treball de camp permetrà conèixer 
amb detall les condicions de l’entorn i les característiques de l’escenari que han de permetre 
explicar les línies de treball que s’encetaran. 

Les sonometries es duran a terme seguint el protocol definit a l’efecte als Annexos 
tècnics de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i en cas 
de discrepància, es resoldran seguint allò que disposa la Norma ISO:1996 sobre mesura i 
avaluació de nivells sonors ambientals, o bé aquell procediment que cada cas particular 
aconselli. 

En funció de les característiques de l’entorn i/o del soroll a caracteritzar, les 
sonometries es podran realitzar mitjançant mostres de curta durada, o bé mitjançant registres de 
llarga durada i monitoritzacions. 

Alhora, el treball de camp permetrà recopilar un important volum de dades que 
permetran complementar les cartografies (ubicació d’elements rellevants, edificacions noves, 
apantallaments recents, etc) o bé per explicar alguns resultats (aforaments parcials, distribució 
d’usos, etc). 

Per a la realització de les sonometries i les monitoritzacions, s’han utilitzat els 
següents equips: 

- Sonòmetre integrador/analitzador Bruel&Kjaer, Mod. 2250, nº de sèrie 2765002. 
- Sonòmetre integrador/analitzador CESVA, Mod. SC-310, nº de sèrie T224286. 
- Sonòmetre integrador/analitzador CESVA, Mod. SC-310, nº de sèrie T224583. 
- Calibrador de nivell sonor CESVA, Mod. CB-5, nº de sèrie  035126. 
- Calibrador de nivell sonor CESVA, Mod. CB-5, nº de sèrie  041298. 
- kit/micròfon d’ intempèrie CESVA, Mod. TK-1000, núm. de sèrie T224851. 
- kit/micròfon d’ intempèrie CESVA, Mod. TK-1000, núm. de sèrie T227636. 
- Estacions de monitorització sonora contínua en ambient exterior (IP65). 

L’instrumental es manté al corrent de les seves obligacions de verificació periòdica i 
Metrologia Legal, segons l’estipulat a l’Ordre Ministerial ITC/2845/2007, del Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme, pel qual es regula el control metrològic de l’estat dels 
instruments destinats a la mesura de so audible i dels calibradors acústics.  
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4.4.- Avaluació detallada. 

4.4.1.- Avaluació en termes d’edificis exposats. 

Els resultats de la modelització es contrastaran amb les observacions de camp, per 
garantir que els resultats de la modelització són representatius de l’escenari assajat. Alhora, es 
compararan els resultats obtinguts, un cop validats, amb els resultats copsats al PSAMB, per tal 
de confirmar o desestimar, si s’escau, l’existència i abast del conflicte acústic. 

Per tal de determinar l’abast d’una eventual zona de conflicte, els nivells sonors 
calculats es contrasten amb els valors permesos segons els Mapes de Capacitat Acústica, en 
aquells municipis en què aquest Mapa ha estat aprovat i sigui vigent. En casos en els quals no hi 
hagi Mapa de Capacitat Acústica o bé no estigui actualitzat, i atès que els conflictes s’estudien 
sobre usos receptors essencialment residencials, es tindrà en compte que els valors objectiu 
d’una zona de sensibilitat acústica A4 (predomini del sòl d’ús residencial) o d’una zona B1 
(coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents) 
són de 65 dBA en període diürn i vespre, i de 55 dBA en període nocturn, per a zones 
urbanitzades existents. 

Per a il·lustrar l’abast d’una determinada zona de superacions, s’empra la mateixa 
codificació que la utilitzada al PSAMB per a representacions sobre ortofotomapes o plataforma 
Google Earth: esferes de color vermell indiquen edificis on s’enregistren superacions de més de 
10dBA dels nivells d’immissió nocturna respecte els valors permesos per a usos residencials, i 
les esferes taronges identifiquen superacions d’entre 5 i 10 dBA. 

Convé tenir present que les esferes mostrades al PSAMB s’obtenien d’avaluar 
l’afectació d’un determinat edifici a partir dels plànols d’isòfones publicats per a cada 
infraestructura i que, per norma general, corresponen a càlculs de propagació expressats en 
malles de nivells sonors a 4 metres sobre el nivell del sòl. 

En el cas de la modelització detallada que s’ha dut a terme per a aquest treball, en 
canvi, l’avaluació determina la condició pitjor de cada agrupament de façanes (amb una 
resolució de parcel·la o illa d’edificis). Això, a efectes pràctics, vol dir que l’avaluador de 
façanes determina el major nivell d’immissió dels calculats a qualsevol dels trams de façana, i a 
qualsevol de les alçades/pisos.  

Recuperant d’aquest càlcul els nivells corresponents a una alçada de 4 metres, s’obté 
un indicador visual còmode i representatiu, resultat de simplificar l’enorme volum de dades que 
es genera amb el procediment d’avaluació acústica d’edificis, i fàcilment comparable amb les 
dades extretes de la primera fase del PSAMB. 

Les següents imatges il·lustren aquest procés d’extracció de dades a partir de 
l’avaluació d’edificis. 

La primera imatge correspon al resultat gràfic d’executar el procediment de càlcul 
d’immissions a façana d’un determinat bloc d’edificis, en aquest cas d’una alçada equivalent a 9 
pisos (PB+8). S’observa que el procediment de càlcul determina el nivell d’immissió a 
cadascuna de les plantes, i en trams equiespaiats per tal d’obtenir una matriu d’indicadors que 
sigui representativa:  
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Imatge 6: Resultat de l’avaluació d’edificis (immissions a façanes) en uns blocs de PB+8 plantes. 

L’indicador d’avaluació d’edifici “resumeix” els resultats dels indicadors de façana, i 
retorna tres paràmetres: 

- Les plantes de l’edifici en les quals es detecta superació respecte el llindar 
d’immissió per a usos residencials (a l’exemple, s’observen superacions des de la 
planta 1 fins a la 8). 

- El nivell d’immissió màxim enregistrat a qualsevol dels trams de façana i a 
qualsevol planta, en període diürn i nocturn. A l’exemple, l’avaluador indica que 
els nivells màxims són de 69 i 63dBA per als períodes diürn i nocturn, 
respectivament. 

        
Imatges 7 i 8: Indicadors d’avaluadors d’edifici a partir de les immissions en façana, període dia i nit. 

Finalment, per obtenir una representació que resulti fàcilment comparable amb els 
resultats dels treballs realitzats pels diferents ens titulars de les infraestructures, i recopilats al 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 15: Badalona Sud. 

IT1310‐07_15 Rev. V01

12 de desembre de 2014

Pàgina 15/ 71 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

PSAMB, de cadascun d’aquests avaluadors d’edifici s’extreuen les dades corresponents a una 
alçada de 4 metres, i es mostren sobre una base de Google Earth amb la mateixa codificació de 
colors que el PSAMB, en funció de la superació identificada. 

4.4.2.- Avaluació en termes de població exposada. 

Com a factor determinant en el procés d’avaluació de l’abast d’una determinada zona 
de conflicte acústic, i com a criteri objectiu que permet valorar l’efectivitat d’eventuals mesures 
correctores, el treball inclou també un anàlisi en termes de població exposada. 

En aquest sentit, el creuament de les àrees d’afectació (plànols d’isòfones) amb les 
bases de dades que combinen edificació, usos del sòl i cens/demografia permet obtenir de cada 
escenari estudiat, una correlació amb el nombre d’habitants afectats pels diferents ventalls de 
nivells sonors, valorar el volum de ciutadans que es veurien beneficiats per les diferents 
alternatives de millora, etc. 

En concret, l’estudi aprofundeix en l’anàlisi demogràfic d’exposicions al soroll des de 
quatre perspectives: 

- Quantificant, en números absoluts (nº d’habitants), la població exposada als 
diferents nivells sonors generats per les infraestructures i xarxes de mobilitat 
objecte d’anàlisi, tant en les circumstàncies actuals (models actualitzats), com 
sota les diferents propostes de línies d’actuació que s’analitzen per a millorar les 
zones de conflicte. 

- Analitzant, en termes relatius (% d’habitants respecte el cens total del municipi), 
la part proporcional de la població inclosa en l’àmbit d’estudi, sota els diferents 
escenaris avaluats: estat actual, i eventuals línies d’actuació. 

- Quantificant el volum de població, en nº d’habitants, que veuen incrementat el seu 
confort acústic com a conseqüència de les diferents propostes de millora 
avaluades.  

- Avaluant l’escenari de superacions, en termes absoluts (nº d’habitants), 
identificant el número d’habitants exposats a un nivell sonor nocturn (Ln) superior 
als 55dBA, en tant que aquest llindar és el nivell objectiu de qualitat acústica per 
usos residencials en horari nocturn, segons figura a l’Annex A de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de Protecció contra la Contaminació Acústica.    

L’anàlisi en termes de població exposada permetrà disposar també d’un barem 
objectiu que assigna a cada proposta de millora un paràmetre comparable. 

Cal tenir present, a l’hora de valorar les dades d’efectivitat i població exposada, que 
l’estudi inclou únicament les grans infraestructures i els principals eixos viaris que pertanyen (o 
afecten) cadascun dels àmbits analitzats. En canvi, l’anàlisi estadístic i demogràfic 
necessàriament inclou com a paràmetre la totalitat del cens dels termes municipals afectats. En 
conseqüència, cal ser curosos a l’hora de valorar les eventuals conclusions que es puguin 
extreure de l’anàlisi de dades: 

- Una mesura correctora implementada en els municipis A i B, i que aparentment 
suposen una millora per a un “X”% de la població, no serà comparable a no ser 
que es ponderi aquest percentatge respecte al nº total d’habitants del terme. En 
conclusió, per a la valoració comparativa d’unes determinades actuacions, és molt 
més recomanable comparar el volum total de ciutadans, si la comparació es 
realitza entre actuacions proposades a termes municipals diferents.  
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- En canvi, per a la comparació d’efectivitats de mesures correctores proposades en 
l’àmbit d’un mateix terme municipal, la comparació de població en termes de 
percentatges probablement ofereixi una perspectiva més àgil. 

- D’altra banda, el fet d’incloure un numero limitat de fonts sonores en els estudis, 
implica que les conclusions que se’n extreguin seran vàlides només pels nivells 
sonors associats a aquelles infraestructures. A efectes pràctics, si les taules 
d’avaluació d’un determinat escenari mostren els diferents grups de població 
afectats pels diferents nivells sonors, referits a la totalitat de la població, cal tenir 
present que les estadístiques es refereixen únicament a nivells sonors atribuïbles a 
les infraestructures incloses a l’estudi. En cap cas, aquestes taules-resum poden 
considerar-se extrapolables a la totalitat de la població, en tant que molt 
probablement existeixen altres escenaris sonors i ciutadans exposats a nivells 
sonors, d’altres fonts de soroll (altres infraestructures, trànsit local, etc) que no 
formen part de l’escenari estudiat a cada cas.  

4.5.- Mesures i accions preventives/correctores. 

S’enumeraran en aquest capítol un recull de les principals línies de treball que podrien 
estudiar-se amb la finalitat de minvar l’impacte acústic de les activitats i/o infraestructures que 
contribueixen de forma determinant a la superació dels llindars acústics.  

Tradicionalment, per reduir el nivell de so emès per una font de soroll en un receptor 
concret, es pot actuar: 

- Sobre la font. En termes estrictament acústics, és el mètode més efectiu, ja que 
evita la propagació i dispersió de les ones sonores tan bon punt són emeses per la 
font de soroll. L’àrea beneficiada és la pràctica totalitat de l’entorn del focus 
sonor. A la pràctica, això es tradueix en encapsulaments/tancaments (molt habitual 
en el tractament de focus industrials i màquines), millores en característiques 
pròpies del sistema emissor (com pot ser l’asfalt sonoreductor en xarxes viàries), 
etc.  

- Sobre el camí de propagació, les tècniques solen orientar-se a dificultar la 
propagació de les ones sonores, mitjançant obstacles que obliguin a les ones 
sonores a superar elements d’apantallament, difraccions, etc. L’exemple clàssic és 
la pantalla acústica que evita en part la propagació del so emès pel trànsit viari. 
L’àrea beneficiada en aquest cas és limitada a les zones per a les quals s’ha 
dissenyat la millora. Receptors situats fora d’aquesta àrea de millora no percebran 
cap canvi, o poden fins i tot veure’s perjudicats.   

- Sobre el propi receptor. En casos en què l’actuació sobre la font o el camí de 
propagació és inviable (cost, dimensions, etc), s’estudia la possibilitat d’actuar 
sobre l’ítem receptor per tal de protegir-lo, en la mida del possible, de les 
immissions exteriors. En el cas d’edificis i habitatges, per exemple, aquesta línia 
inclou la millora dels elements de façana (façana, finestres, etc), tractaments de 
coberta i altres línies d’actuació, destinades a millorar la qualitat acústica a 
l’interior dels edificis. 

Altres solucions no estrictament acústiques passarien per optar per una reordenació 
racional del territori impedint usos conflictius adjacents, reorganització de la mobilitat, control 
de la velocitat de vehicles mitjançant controls semafòrics, gestió adequada de les activitats, etc. 
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Pel que fa a minvar l’afectació acústica de grans eixos viaris, les actuacions poden 
incloure qualsevol de les tres línies de treball, per bé que predominen les intervencions en forma 
de pantalles acústiques. 

L’estratègia que s’ha demostrat més efectiva per conflictes de trànsit viari interior als 
entramats urbans és la implementació de sistemes de regulació i gestió del trànsit que, sense 
minvar la mobilitat i les necessitats de transports i desplaçaments, permeti donar-hi resposta 
aconseguint una progressiva disminució dels nivells sonors als usos més sensibles. 

Els programes de regulació i gestió del trànsit urbà contemplen des de reduccions de 
velocitat i pacificacions o peatonalitzacions de vials que no necessiten donar cabuda a un 
aforament elevat de vehicles, a regulacions horàries en el cas de centres urbans per permetre 
l’aprovisionament de mercaderies durant una franja horària determinada, etc. Altres mesures 
consisteixen en regulacions de vialitat forçant la utilització de vials alternatius de forma activa 
(restriccions) com passiva (deixant a lliure elecció dels conductors, per tal de que per tendència 
natural s’acabi utilitzant rutes amb menor recorregut o més ràpides, però dissenyades per tal de 
proporcionar menor impacte a la població). 

En vies d’elevada densitat també s’està demostrant una certa efectivitat en quant a l’ús 
de paviments sonoreductors i fonoabsorbents, encara que cal considerar el sobrecost 
d’implantació, les necessitats de manteniment, etc. 

En aquells casos en els que les estratègies de minoració dels nivells de contaminació 
acústica no assoleixen els objectius marcats, o bé hi resulten inviables, cal pensar en la protecció 
dels usos sensibles per tal de garantir, si no es pot en l’exterior, un confort mínim al seu interior. 
Aquestes mesures correctores consisteixen en incrementar el grau d’aïllament en façana dels 
receptors (habitatges, centres educatius, centres sanitaris i hospitalaris, etc.) vers el soroll 
exterior. En el cas d’edificacions existents, això implica normalment la millora o reforç dels 
tancaments exteriors (finestres i carpinteries), i en el cas dels edificis en fase de projectes, 
vetllar per tal que els nivells d’aïllament previstos siguin els més adients a garantir una correcta 
protecció vers els nivells sonors exteriors. 

En definitiva, es contemplaran de forma diferenciada les mesures correctores que 
impliquin actuacions sobre el/els emissor/s (pantalles acústiques, talussos, paviments 
sonoreductors, etc), de les accions que impliquen intervencions sobre els usos receptors 
(actuacions sobre aïllaments en façana, recomanacions en distribució d’usos, etc), i les accions 
que requereixen una visió de conjunt de l’escenari i actuant sobre un ventall més ampli 
d’elements (mesures organitzatives, urbanístiques, etc.) 

Les diferents actuacions correctores seran objecte d’un estudi detallat, que inclourà, 
entre altres aspectes: 

- Una descripció, amb un grau de detall d’estudi informatiu, de les característiques 
tècniques o constructives, si s’escau, de les mesures proposades. 

- Una estimació, mitjançant assaig sobre el model o bé mitjançant previsions 
degudament justificades, dels efectes favorables que tindran sobre l’escenari 
acústic estudiat. Aquestes estimacions es descriuran tant en termes acústics 
(atenuacions, reduccions de dBA’s d’immissió) com en termes d’afectació 
(disminució del número d’usos afectats, població beneficiària de les millores, etc). 

- Una estimació del cost econòmic associat a cada mesura, juntament amb un ratio 
d’avaluació cost/benefici en termes de nivells sonors i població afectada. 

Cal recordar que els avaluadors d’edificis “clàssics” indiquen el nivell de soroll 
màxim identificat a qualsevol punt de la façana de l’edifici. En conseqüència, si un 
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apantallament protegeix efectivament les plantes inferiors d’un bloc de pisos, mentre que les 
plantes superiors queden fora de l’abast de l’apantallament, un avaluador d’edificis pràcticament 
no reflectirà cap mena de millora, per bé que aquesta millora efectivament hi sigui. 

Per evitar aquesta aparent “distorsió”, l’avaluació d’efectivitats de les eventuals 
mesures correctores s’ha dut a terme mitjançant l’avaluació d’edificis limitada a processar els 
nivells d’immissió a 4 metres d’alçada (equivalent a un primer pis). 

Per tal de disposar d’un esbós de criteri quantificable que permeti fer comparacions 
entre les diferents propostes de mesures correctores, es realitza una anàlisi estadística preliminar 
que, contemplant la totalitat dels edificis inclosos en l’àmbit d’estudi, en comptabilitza el grau 
de “benefici acústic” calculant el percentatge d’edificis que experimenten una millora lleu (entre 
0 i 2 dBA), mitjana (entre 2 i 5dBA) o clara (més de 5dBA de millora). 

A grans trets, els edificis inclosos a l’estudi són, aproximadament, els edificis inclosos 
en l’àrea d’aparent afectació extreta de les conclusions del PSAMB. Així, una mesura que 
ofereixi una efectivitat sobre el 15% dels edificis significa que s’han identificat millores en els 
nivells d’immissió en un 15% dels edificis inclosos en l’àrea d’estudi. Per tant, és un indicador 
molt orientatiu, en tant que una àrea d’estudi més àmplia o més estreta pot tenir una influència 
clara en la precisió d’aquest indicador estadístic.  

El capítol de mesures correctores es tancarà amb un resum de propostes analitzades, 
els avantatges i els inconvenients més destacats de cadascuna (cost, viabilitat, etc) amb les 
variables que poden ser essencials a l’hora de decidir quines accions es prioritzen respecte 
d’altres: 

- Solució més efectiva en termes estrictament acústics. 

- Solució més eficient en termes d’inversió vs edificacions beneficiades. 
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5.- DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA EN ESTUDI. 

Aquest document recull les tasques de recerca i anàlisi desenvolupades al voltant del 
cas nº15, que afecta al terme municipal de Badalona (Barcelona). 

5.1.- Descripció física de l’entorn. 

L’àrea estudiada pertany al terme municipal de Badalona. 

Badalona és un municipi de la comarca del Barcelonès, situat entre la serralada de 
Marina i la costa, al marge esquerra del riu Besòs, i actua com a límit entre les comarques del 
Maresme, el Vallès Oriental i l’Occidental. 

Badalona és el municipi més gran i més poblat de la regió anomenada Barcelonès 
Nord o Baix Besòs. El cens comptabilitza una població aproximada de 220.000 habitants, 
distribuïts en 22’2 km2 de superfície de terme municipal (dades de IDESCAT, 2013). 

Limita amb els termes municipals de Montgat i Tiana pel NE, Sant Fost de 
Campsentelles al N, Montcada i Reixac al NW, Santa Coloma de Gramenet al W i Sant Adrià 
del Besòs pel SW. Als quadrants S i E el terme municipal de Badalona ve delimitat per la línia 
costanera.   

Donada la seva densitat de població i d’activitats, així com la seva proximitat a 
Barcelona i les seves principals artèries de comunicació, presenta una bona xarxa de 
comunicació viària amb la ciutat comtal, destacant les autopistes C-31 i B-20 com a principals 
vials de gran capacitat que travessen el terme seguint un eix imaginari del sud-oest (SW) al 
nord-est (NE). Tanmateix, Badalona esta comunicada mitjançant ferrocarril (RENFE-Rodalies 
de Catalunya, línia R1), ferrocarril metropolità (Metro TMB, línies L2) i tramvia (TramBaix 
TMB, línia T5).  

Badalona disposa d’una llarga trajectòria industrial, destacant a dia d’avui els polígons 
de Badalona Sud, Montigalà, Badalona Nord, Les Guixeres, Pomar de Dalt, el Polígon 
Industrial Bonavista i el Sot. Alguns d’aquests polígons han deixat de banda els seus orígens 
industrials per oferir una activitat moles més orientada al comerç i grans magatzems, com és el 
cas del Polígon de Montigalà. 

L’àrea en estudi a la que pertany el cas 15, exposat en aquest document, es situa al 
voltant de l’autopista C-31, que comunica la Gran Via de Barcelona amb l’autopista del 
Maresme (C-32) a través d’un eix que travessa el casc urbà de Badalona. Es tracta d’una gran 
infraestructura amb una alta densitat de trànsit i amb una gran importància estratègica pel que fa 
la comunicació del Maresme, amb un dels eixos viaris més importants d'entrada i sortida de 
Barcelona, la Gran Via. 

L’eix de la C-31 travessa majoritàriament sòl urbà, amb alguns trams de sòl industrial 
(polígons industrials del Sot, Badalona Nord i Les Guixeres) i de sòl rústic a la Canonja. 

La possible afectació a usos residencials es troba a pràcticament tot el traçat de la C-
31 dins de Badalona, exceptuant tram de zones industrials o equipaments esportius i comercials. 
Els barris travessats pel traçat de la C-31 són, de sud a nord, Sant Roc (limítrof amb Sant Adrià 
del Besós), El Congrés, La Salut, Can Claris, El Raval, la vessant sud-est del barri de Lloreda, 
Coll i Pujol, Sant Crist, Dalt de la Vila i Casagemes. 

En el tram en estudi, l’autopista transcorre tant en trams elevats respecte l’entorn 
(sobre un talús o en viaducte), com a cota de terreny. 
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També s'analitza l'afectació produïda pel traçat de l'antiga N-II que travessa el 
municipi per l'Avinguda Alfons XIII, i els carrers de Francesc Macià, de la Creu, Francesc 
Layret, en direcció Montgat, i pels carrers Via Augusta i Baldomer Solà en direcció Barcelona. 

 

 
Imatge 9: Ortofoto de la zona en estudi. 

5.2.- Caracterització de fonts/focus de soroll. 

Els focus de soroll més destacat de l’àrea d’estudi és l'autopista C-31.  

Aquesta és una via de titularitat autonòmica (Generalitat de Catalunya) que enllaça la 
Gran Via de les Corts Catalanes (Barcelona) amb l’autopista del Maresme (C-32) a l’alçada de 
Montgat, ja fora del terme municpal de Badalona. En el tram que es contempla en aquest estudi, 
la C-31 suporta una IMD superior als 68.000 vehicles diaris, amb un 4’0% de pesants (dades 
MFOM, Anuari 2012). Cal destacar que el percentatge de vehicles pesants és relativament baix 
per a vies d'aquest tipus, fet que es podria deure a que és un eix de comunicació molt utilitzat 
per vehicles privats i turismes, donant mobilitat a zones molt densament poblades, així com 
centres de treball amb zones residencials.  

D’altra banda, per tal de considerar l’afectació del trànsit rodat propi de l’entramat de 
la zona en estudi, s’ha tingut accés al Pla de Mobilitat d’Abril del 2011, elaborat per  
l’Ajuntament de Badalona. Per tal de complementar la precisió de les modelitzacions a l’entorn, 
s’han considerat rellevants les dades de trànsit dels l'eix viari format per l'antiga carretera N-II: 

- Eix format per Avinguda Alfons XIII, i els carrers de Francesc Macià, de la 
Creu, Francesc Layret amb una IMD de 5.000 vehicles.  

- Eix format pels carrers Via Augusta i Baldomer Solà, amb una IMD de 5.000 
vehicles.  

 

  

C‐31

Av. Alfons XIII 

FFCC R1
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5.3.- Realitat sonora de la zona en estudi. 

Des del punt de vista del soroll ambiental i densitat de circulació, l'autopista C-31 és 
una via de gran capacitat que discorre a través d'una zona urbana densament poblada. Aquest 
tronc de trànsit viari és, amb tota seguretat, l’aspecte més destacat, com a font de soroll de la 
zona. No obstant, l'afectació és menys perceptible a nivell de carrer (plantes baixes), que a les 
façanes més elevades dels edificis pròxims, perquè la via discorre en la major part del tram en 
alçada (sobre talús o viaducte). 

Els edificis que es troben a primera línia de l’autopista suporten uns nivells de soroll 
en façana considerablement elevats, i alhora actuen d'apantallament del soroll, reduint-ne 
l'impacte sobre els edificis situats en segona línia i posteriors.  

A banda de l’autopista C-31, la mida de la ciutat de Badalona origina també un 
important volum de trànsit intern, que es distribueix a través d’una xarxa viària local força 
densa, en la què destaquen algunes artèries de més capacitat, com son, entre altres, els vials que 
s’han inclòs en aquest estudi. 

5.4.- El PSAMB i el Sistema d’Integració cartogràfica de l’AMB.  

En el transcurs dels treballs d’integració de les cartografies acústiques existents amb 
afectació sobre el terme municipal de Badalona, en el marc dels treballs de confecció del 
PSAMB, es van incorporar els plecs de cartografia acústica següents: 

- Mapa Estratègic de Soroll de l’Autopista C-31 (DPTOP_GENCAT). 

- Mapa Estratègic de Soroll de Badalona (com a terme integrant de 
l’Aglomeració Barcelonès-II) 

La següent imatge s’extreu del sistema integrat de cartografia acústica de l’AMB, en 
el qual, sobre una base cartogràfica, es mostren tant les àrees d’afectació de les diferents 
infraestructures (àrees i isòfones), com indicadors gràfics de superacions dels nivells sonors 
declarats, respecte als nivells sonors atribuïts en funció del Mapa de Capacitat Acústica vigent. 

A la imatge següent, doncs, es mostra l’empremta sonora declarada pel Mapa 
Estratègic de Soroll de l’autopista C-31, grafiada sobre una ortofotoimatge de l’escenari 
estudiat. Tanmateix,m apareixen a la imatge els indicadors de superació, en què es representen 
les superacions dels nivells sonors atribuïts a la infraestructura, respecte els nivells sonors 
admesos al Mapa de Capacitat Acústica de Badalona. 

A la imatge es presenten els indicadors de superació en forma d’esferes: 

- Esferes taronges indiquen receptors afectats amb superacions d’entre 5 i 10 
dBA per sobre dels valors llindars indicats al Mapa de Capacitat Acústica o ús 
predominants del sol. 

- Esferes vermelles indiquen receptors afectats amb superació per sobre de 10 
dBA. 
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Imatge 10: Imatge del sistema integrat de cartografia acústica, PSAMB 2013. 

Com es desprèn de l’observació de la imatge, hi ha una concentració molt important 
d’indicadors de superació a les zones afectades per l’empremta sonora de la C-31. 

Alhora, crida l’atenció el fet que l’empremta sonora de la C-31 estigui formada per 
àrees d’isòfones concèntriques a l’eix de la via, sense què se’n distingeixi la influència 
d’edificis, apantallaments, obstacles d’orografia, etc. Aquesta manca de detall és habitual en la 
primera sèrie de mapes estratègics de soroll de la xarxa viària principal de titularitat 
autonòmica, en tant que la propagació s’ha estimat en base a estadístiques de trànsit radiant el 
soroll en camp lliure, sense contemplar apantallaments, edificis ni obstacles.   

Al marge de l’afectació de la pròpia autopista, destaca l’eix format per l’Avinguda 
d’Alfons XIII, c/Baldomer Solà, c/de la Creu, Via Augusta, c/Francesc Layret i c/Sant Bru fins 
a enllaçar amb l’antiga N-II. Al llarg d’aquest eix, que en certa manera actua com a columna 
vertebral de la distribució del trànsit a l’interior de la ciutat, s’ubica una concentració molt 
important d’indicadors de superació severa (més de 10dBA de nivells d’immissió per sobre 
d’allò estipulat al Mapa de Capacitat Acústica. Tanmateix, a l’Av. Marquès de Mont-Roig 
s’observen nombrosos indicadors de superació moderada (d’entre 5 i 10 dBA de superació). Val 
a dir, però, que la recerca de línies d’actuació i millora incloses en aquest estudi es centren en la 
millora de les condicions acústiques a l’entorn de grans infraestructures, quedant la mobilitat 
urbana i local en un segon terme. 

 

  

C‐31Av. Alfons XIII

FFCC R1



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 15: Badalona Sud. 

IT1310‐07_15 Rev. V01

12 de desembre de 2014

Pàgina 23/ 71 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

6.- ANÀLISI/ESTUDI EN DETALL DE L’ÀREA EN ESTUDI.  

6.1.- Treball de camp. 

Per a disposar de dades actualitzades i un bon coneixement de l’àrea d’estudi, s’ha dut 
a terme un seguit de visites a la zona, per tal de copsar In Situ els aspectes més destacats i 
rellevants de l’àmbit del treball: detalls no reflectits a la cartografia, percepció sonora, etc.  

Complementàriament, s’han realitzat sonometries de curta i de llarga durada en 
ubicacions especialment representatives, que serviran per a ampliar informació i contrastar els 
nivells sonors enregistrats In Situ amb els resultats extrets de les modelitzacions. 

Les mesures de llarga durada consisteixen en l’enregistrament dels nivells sonors per 
un període de 24 hores, tasca que permet, a més de conèixer els nivells sonors en sí i 
l’amitjanament de múltiples mostres, constatar l’evolució dels nivells sonors al llarg de les 24 
hores; aquest aspecte ajuda a interpretar el funcionament de l’entorn, els hàbits locals i els 
nivells sonors característics per a cadascuna de les franges horàries. 

Les mesures de curta durada enregistren el nivell de soroll en un punt determinat 
durant un temps d’integració predefinit a criteri tècnic (10 minuts en el cas d’aquest projecte), 
caracteritzant un determinat emissor/s en un moment puntual.  

En el cas concret de Badalona, s’ha dut a terme 1 mesura de llarga durada instal·lant 
sonòmetres automàtics; la finalitat és la de caracteritzar In Situ l’afectació de la C-31: 

 Punt LLD1: Residencial Ballesol: Avinguda de Navarra, nº2-4. Trànsit C-31. 

Els registres de curta durada s’han centrat en caracteritzar l’impacte acústic de la 
circulació de trens de rodalies, tant en termes de nivells equivalents (amitjanaments) com en 
termes de nivell màxim, tal i com es regula mitjançant la normativa autonòmica i principalment 
a caracteritzar el trànsit intern. 

 Punt CD1: Avinguda Alfons XIII (Davant Pavelló Olímpic). Trànsit intern. 

 Punt CD2: C/ Francesc Macià, 66. Trànsit intern. 

 Punt CD3: C/ Francesc Leyre, 104. Trànsit intern. 

 Punt CD4: Via Augusta, 14-22. Trànsit intern. 

 

A la següent imatge es mostra la ubicació dels punts de mesura de llarga durada. 
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Imatge 11: Imatge del punt de mesura de llarga durada 

A continuació es mostra la ubicació geogràfica dels punts de curta durada: 

 
Imatge 12: Imatge dels punts de mesura de curta durada 
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6.1.1.- Resultats obtinguts. 

A continuació es presenta en mode resum, els resultats de les mesures de curta i llarga 
durada tabulats.  

 

Punt  Data  Lden  Leqdia  Leqvespre  Leqnit  Observacions 

LLD1  22/07/2014  69’7 dBA  67,9 dBA  65’9 dBA  61’5 dBA  Soroll de C‐31 a façana 

Taula  1. Resultats de les mesures de llarga durada 

Als annexos del present informe s’adjunten les fitxes de llarga durada amb les dades 
complertes. 

A continuació es presenten els resultats de les mesures de curta durada (10 minuts). 

Punt 
Data&hora 
mesura 

LAeq  L10  L90 
Nº de 
Cotxes 

Nº de 
Motos 

Nº de 
Pesants 

Observacions 

CD1 
05/11/2014 

15:30 
67,7 dBA  71,7 dBA  55,7 dBa  58  8  6 

Avinguda Alfons XII 
(Davant Pavelló Olímpic) 

CD2 
05/11/2014 

15:58 
64,3 dBA  67,8 dBA  52,6 dBA  37  5  4  C/ Francesc Macià, 66 

CD3 
05/11/2014 

16:28 
66,8 dBA  71,0 dBA  55,7 dBA  35  11  8  C/ Francesc Leyret, 104 

CD4 
05/11/2014 

16:58 
69,7 dBA  72,5 dBA  60,8 dBA  90  18  6  Via Augusta, 14‐22 

Taula  2. Resultats de les mesures de curta durada 

Als annexos del present informe s’adjunten les fitxes de curta durada amb les dades 
completes. 

6.2.- Modelització acústica. 

6.2.1.- Dades d’entrada. 

Les dades introduïdes al model es resumeixen a continuació: 

- Topografia i orografia: model digital del terreny (DTM) tridimensional (x, y i z) 
en malla de 2x2 metres. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, I.C.C.. 

- Volumetria, edificació i urbanització: aixecament tridimensional (x, y i z). Font: 
Barcelona Regional. 

- Vialitat i carrerer: traçat bidimensional (x i y) corregit i adaptat al DTM existent. 
Fonts: Barcelona Regional i Institut Cartogràfic de Catalunya. 

- Dades acústiques: 

o MES Barcelonès II del terme municipal de Badalona en format shape. 

o Mapa de Capacitat Acústica de Badalona en format pdf. 

- Aforaments i estadístiques: 

o Vialitat local/urbana: Pla de Mobilitat de Badalona. Abril del 2011. 
Ajuntament de Badalona. 

o Xarxa viària d’alta capacitat: C-31. Pla d’aforaments 2012. Font: 
Generalitat de Catalunya. 
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A la taula següent s’especifiquen les dades d’aforament més representatives de les 
diferents infraestructures contemplades al model. Val a dir, però, que la caracterització de 
cadascuna de les fonts de soroll respon a un volum de dades molt més extens i detallat; a la taula 
següent es mostren les més representatives. 

 

Eix/Vial/Línia  Tipus  Categoria  IMD/Afor.  % pesats  Vnom 

C‐31  Autopista  Trànsit rodat  68.227  4'09%  110 km/h 

Av. Alfons XIII           
(i continuació) 

Via  Local  Trànsit rodat  5.000  ‐  40 km/h 

Via Augusta             
(i continuació) 

Via  Local  Trànsit rodat  5.000  ‐  40 km/h 

Taula  3. Dades d’aforament. 

6.2.2.- Validació del model. 

En general, convé tenir present que els valors d’aforament introduïts al model, i, per 
tant, els resultats acústics que se’n deriven, són valors que tenen una representativitat anual, 
mentre que les mesures realitzades poden ser de llarga durada (24h) o bé de curta durada (10 
minuts) en un dia o moment concret. Aquest fet fa que pugui existir una desviació entre els 
valors obtinguts al model i els mesurats. No obstant, les desviacions que es puguin detectar, han 
de ser analitzades i contrastades, per tal de poder diferenciar entre resultats incorrectes de la 
modelització, o bé dispersions degudes a diferències entre les hipòtesis anuals calculades, i les 
circumstàncies reals durant les sonometries.  

D’altra banda, és important assenyalar que, generalment, els valors obtinguts al model 
tendeixen a ser lleugerament més elevats que els mesurats o reals, perquè les tècniques de 
modelització obliguen a contemplar les velocitats nominals de cada tram de vial (sent les 
velocitats sensiblement inferiors en el cas de vies de gran capacitat amb episodis recurrents de 
saturació), i d’altra banda les condicions meteorològiques considerades com a base de càlcul 
contemplen sempre una confluència, amb major o menor mesura, de condicions favorables a la 
propagació sonora. En cap cas, però, els mètodes de càlcul inclouen, de forma generalitzada, 
condicions meteorològiques que minvin la propagació del so en ambient exterior. 

A la taula següent s’adjunten les comparatives dels valors obtinguts en el model vers 
les mesures In Situ de llarga. Els valors que s’han pres com a base per a la calibració del model 
es mostren ombrejats. 

 

 

Punt  Mètode  Ldia (dBA)  Lvespre (dBA)  Lnit (dBA)  Lden (dBA)  Observacions 

LLD1 

Model  68,1   66,8   61,4   69,8  

Soroll de B‐23 a façana 

Mesures  67,9   65,9   61,5   69,7  

CD1 

Model  68,2  66,6  60,9  69,6 

Trànsit urbà 

Mesures  67,7   ‐‐  ‐‐  ‐‐ 
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Punt  Mètode  Ldia (dBA)  Lvespre (dBA)  Lnit (dBA)  Lden (dBA)  Observacions 

CD2 

Model  65,9  64,3  58,6  67,3 

Trànsit urbà 

Mesures  64,3  ‐‐  ‐‐  ‐‐ 

CD3 

Model  68,5  65,9  58,9  68,9  Trànsit urbà 

Mesures  66,8  ‐‐  ‐‐  ‐‐ 

CD4 

Model  67,7  65,1  58,0  68,1  Trànsit urbà 

Mesures  69,7  ‐‐  ‐‐  ‐‐ 

Taula  4. Valors del model en els punts de mesura del treball de camp. 

Entre els nivells mesurats in situ i els calculats mitjançant el model de càlcul elaborat 
per a la zona a estudi, hi ha una gran concordança i una dispersió inferior a 3dBA, sent 
habitualment el valor calculat superior al mesurat, fet que és coherent amb les variables de 
càlcul considerades al model de trànsit rodat.  

En conclusió, es considera que els resultats del model són vàlids per a servir com a 
base per a l’anàlisi d’eventuals mesures correctores i preventives. 
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6.2.3.- Resultats obtinguts. 

En aquest capítol es duu a terme la presentació dels resultats obtinguts en l’actual fase 
del projecte, així com una comparativa de la zona en estudi en relació a les dades obtingudes del 
PSAMB, treball dut a terme el passat any 2013. 

Dita comparativa es centra en valorar els resultats dels models per isòfones i per les 
zones d’afectació detectades, tot corroborant o desestimant l’impacte acústic i identificant les 
fonts de soroll origen de l’afectació.  

6.2.3.1.- Mapes d’isòfones 

Els resultats de la modelització de l’àrea en estudi mostren l’afectació de la C-31 i de 
dues vies urbanes sobre el municipi de Badalona.  

Pel que fa a l'afectació de la C-31 és elevada en quant a nombre d'edificis d'habitatges 
afectats i depèn de la distància existent entre els edificis i la via. En canvi, a les vies urbanes 
l'afectació pel trànsit urbà és baixa. 

A continuació es mostren les imatges dels mapes d’isòfones de la zona en estudi amb 
les dades actualitzades. 

 

 
Imatge 13: Modelització acústica de la zona d’estudi a Badalona en període diürn. 

C‐31 
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Imatge 14: Modelització acústica de la zona d’estudi a Badalona en període nocturn. 

Com es pot observar al mapa d’isòfones en el període diürn, hi ha una franja 
d’habitatges, els més propers a la infraestructura viària C-31, afectats per uns nivells de soroll 
entre 65 i 70 dBA i alguns fins i tot per nivells de 70 dBA a 75 dBA, tot i que són pocs. Una 
segona franja amb habitatges que queden afectats amb nivells de soroll de l’ordre de 60 a 65 
dBA també adjudicables a la infraestructura viària.  

El mapa d’isòfones en període nocturn es comporta d’una manera similar al del 
període diürn, amb una diferència amitjanada de 5 dBA en els nivells de soroll. És a dir, la 
primera línia d’habitatges afectats es troba entre 60 i 65 dBA, una segona línia entre 55 i 60 
dBA.  

Per explicar les aparents discontinuïtats que apareixen en alguns trams dels mapes 
d’isòfones, en què sobtadament semblen apreciar-se disminucions molt sobtades dels nivells 
sonors, convé tenir present que les malles, seguint el procediment de càlcul estandaritzat, es 
determinen per a una alçada de 4 metres per sobre del nivell del terra. Conseqüentment, en els 
trams on la via discorre en viaducte, la malla de valors calculats queda a una alçada inferior a la 
de la calçada, fet que produeix que els nivells de soroll calculats en aquells punts baixin de 
forma destacada. 

Això en sí no és un error de càlcul; de fet, “sota” el viaducte el nivell de soroll és molt 
més baix que a cota de plataforma viària. No obstant, visualment pot cridar l’atenció que hi 
hagin trams amb uns nivells de soroll molt diferents als del tram directament anterior o 
posterior. 

Per il·lustrar més clarament aquest efecte, la següent imatge és un tall transversal 
d’una secció, en la què un vial de dos carrils, circulant sobre un viaducte, a l’alçada del propi 
carril genera els nivells de soroll habituals, mentre que a alçades inferiors els nivells de sosón 
clarament inferiors per l’efecte d’auto-apantallament que proporciona el propi viaducte: 

 

C‐31 
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Imatge 15: Secció transversal de càlcul en un tram de viaducte. 

6.2.3.2.- Comparativa de nivells entre el PSAMB i els valors actualitzats. 

A continuació es durà a terme una comparativa entre els resultats obtinguts de primer 
treball d’integració de cartografies acústiques, respecte a les dades actualitzades, en base a les 
prediccions dels mapes d’isòfones obtinguts per període dia i nit, entenent que es tracta de les 
franges horàries més importants. 

A nivell metodològic, les diferències en els resultats obtinguts entre els mapes sonors 
recopilats de les diferents administracions titulars i integrats pel PSAMB, i l’actual han de tenir 
en consideració dos aspectes essencials:  

 La versió actualitzada incorpora dades de trànsit (i, per tant, afectació sonora) del 
trànsit local, extret de l’aranya de trànsit de Badalona. En aquest cas, s’han 
considerat les dades de trànsit dels vials que vertebren el trànsit a l'interior del 
municipi seguint l'eix de l’antiga N-II, eix format per l'Avinguda d'Alfons XIII i 
continuació en sentit Montgat, i l'eix format per la Via Augusta i continuació en 
sentit Barcelona. Val a dir que no es disposava de la IMD exacta a cada tram i que 
el valor utilitzat en la simulació ha estat estimat en funció de les IMH en hora 
punta. 

 Per últim, cal tenir en consideració que les cartografies realitzades per les 
administracions titulars es varen dur a terme amb una perspectiva de treball 
orientat a caracteritzar grans longituds d’infraestructures i àrees molt extenses, i 
per tant amb un grau de detall necessàriament inferior. En els treballs actuals, en 
canvi, el fet de concentrar l’estudi en àrees molt més acotades permet l’ús d’una 
escala de treball molt més detallada. 

Les imatges següents permeten una còmode comparativa visual entre els mapes 
d’isòfones actuals amb els del PSAMB del 2013, obtinguts, cal recordar, de l’agrupament i 
suma energètica dels mapes d’isòfones declarats per cadascun dels ens titulars 
d’infraestructures.  

 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 15: Badalona Sud. 

IT1310‐07_15 Rev. V01

12 de desembre de 2014

Pàgina 31/ 71 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

 
Imatge 16: Mapa d’isòfones del PSAMB de la zona d’estudi a Badalona en període diürn. 

 

 
Imatge 17: Modelització acústica actualitzada de la zona d’estudi a Badalona en període diürn. 

La principal diferència visual que s’hi detecta és que el traçat en forma de paral·leles 
de les isòfones, en el cas dels mapes de soroll inclosos al PSAMB, posa de relleu que per als 
càlculs de les àrees d’afectació no es van tenir en consideració la topografia ni els obstacles 
(inclosos els edificis) situats a l’entorn de la infraestructura, ignorant, per tant, l’efecte 
d’apantallament que aquests obstacles podien imposar a la propagació del so. En canvi, 
s’observa com, en una modelització amb major grau de detall, l’efecte d’apantallament i l’efecte 

C‐31 

C‐31 
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de la orografia/topografia té una influència molt important sobre la propagació del so i, per tant, 
sobre el mètode de determinació de l’àrea d’afectació de l’autopista. 

 
Imatge 18: Mapa d’isòfones del PSAMB de la zona d’estudi a Badalona en període nocturn. 

 
Imatge 19: Modelització acústica actualitzada de la zona d’estudi a Badalona en període nocturn. 

 

Com a conclusió, doncs, de la comparativa de les diferents imatges, es dedueixen els 
següents aspectes: 

C‐31 

C‐31 
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- Les àrees d’afectació associades a l’autopista C-31, un cop recalculades amb les 
dades actuals, són clarament més estretes i properes a l’eix viari, que les àrees 
d’afectació declarades a títol individual pel titular de la infraestructura, tal i com 
quedà recollit al PSAMB.  
Amb gairebé tota seguretat, això es deu a què en les modelitzacions realitzades per 
al càlcul d’afectacions de les infraestructures, recopilades al PSAMB, no es va 
incloure l’efecte d’apantallament imputable als edificis. 

- També s'observa, amb el càlcul actualitzat, l'efecte de l'orografia del terreny en el 
tram en viaducte, on la malla de càlcul queda per sota del viaducte i els nivells de 
soroll calculats es redueixen significativament per aquest efecte, tal i com s'ha 
comentat amb anterioritat (veure capítol 6.2.3.1).   

6.3.- Avaluació acústica de la zona. 

El municipi de Badalona disposa de Mapa de Capacitat Acústica aprovat i vigent, 
motiu pel qual de cara a l’avaluació sonora s’utilitzaran els valors límits establerts en aquesta 
cartografia acústica.  

Els usos sensibles de les urbanitzacions es classifiquen com A4 (Predomini de sòl d’ús 
residencial), a excepció dels edificis residencials situats enfront de vies importants de circulació 
urbana i interurbana, com la C-31, on s'ha zonificat com a zones B1.  

Els valors límit d’immissió vinculats a les infraestructures de transport,són de 65 dBA, 
65 dBA i 55 dBA, per ambdós casos, per període dia, vespre i nit, respectivament, en tant que 
els Objectius de Qualitat, segons es defineix a l’Annex A “Qualitat acústica del territori. Mapes 
de capacitat” de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, 
adaptada mitjançant el 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,  són idèntics per zona A4 (predomini del sòl d’ús residencial) i zona B1 (coexistència 
de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents). 

 

 
Imatge 20: Mapa de capacitat acústica de Badalona. 

C‐31 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 15: Badalona Sud. 

IT1310‐07_15 Rev. V01

12 de desembre de 2014

Pàgina 34/ 71 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

La comparació entre els resultats del PSAMB i l’actualització mostra diferències 
significatives. La següent imatge reprodueix les àrees d’afectació i els indicadors de conflicte 
identificats al PSAMB 2013:  

 
Imatge 21: Indicadors de zones de conflicte del PSAMB a l’àrea de Badalona. 

En canvi, la següent imatge mostra el mateix procés d’identificació de superacions, 
però a partir de les isòfones calculades al model actualitzat:  

 

 
Imatge 22: Resultat de l’avaluació d’edificis de l’àrea de Badalona. Periode nit. 

C‐31 

C‐31Av. Alfons XIII

FFCC R1
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Cal remarcar que, per tal d’obtenir una diagnosi equiparable al procés realitzat als 
demés casos de conflicte de l’Àrea Metropolitana,  tots els avaluadors en el present estudi s'han 
situat a 8 metres d'alçada sobre el nivell del terreny, atès que la principal font de soroll, a 
diferència de lo habitual en què es situa a cota de terreny, en aquest cas es situa, en una part 
important del seu recorregut, sobre un viaducte o un talús. De situar-los a 4 metres (alçada 
estàndard d’avaluació i de càlcul de malles isòfones), com s'ha realitzat a la resta d'estudis, els 
indicadors atribuïts als edificis de l’entorn de l’autopista quedarien caracteritzats amb nivells 
sonors calculats per sota la cota del viaducte, oferint uns resultats molt inferiors als què realment 
estan exposats aquestes edificacions. Les conclusions que es derivarien del càlcul serien poc 
precises i en alguns casos podrien conduir a decisions equivocades.  

Les principals observacions que es deriven dels resultats obtinguts són les següents: 

- L’actualització de les dades d’aforament de trànsit al tram de Badalona de la C-31 
uns resultats que, respecte als anteriors, identifiquen un increment destacat de 
nivells sonors (superior a 5dBA) a les proximitats més immediates (plataforma 
viària). 

- Per contra, l’àrea d’afectació del soroll de les grans infraestructures pateix una 
reducció molt significativa, amb tota probabilitat degut a què en les primeres 
versions de mapes estratègics de soroll, realitzats amb un grau de detall molt 
inferior, no es tingué en compte l’efecte d’apantallament de les primeres línies 
d’edificis. 

- S'observa un nombre destacat de receptors afectats per nivells entre 5 i 10 dBA 
superiors als valors objectiu de qualitat acústica al voltant de la C-31, i en 
receptors puntuals, es superen per més de 10 dBA aquests objectius. 

- Els avaluadors situats a l’interior del casc urbà no han identificat superacions 
importants. No obstant, cal recordar que el model ha tingut en compte un nombre 
limitat de carrers, i per tant, no es poden extreure conclusions globals.  

En conclusió, l’actualització del model acústic, i el fet de detallar més les fonts de 
soroll que hi intervenen, posen de manifest una disminució important de l’àrea d’afectació 
associada a la C-31, concentrant els habitatges afectats al voltant d'aquesta via. 
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7.- PROPOSTES DE MILLORA. 

En base als resultats abocats pel model, treball de camp i observacions dels tècnics 
durant el desenvolupament de la primera part d’aquest treball, la proposta de mesures per tal de 
minimitzar l’impacte acústic caldria centrar-la en 2 vessants: 

- Reduir l’impacte acústic de l’autopista C-31 sobre el municipi.   
El nivell d’emissió de la C-31 depèn de les seves característiques intrínseques 
(tipus d’asfalt, traçat, número de carrils, velocitat, etc.) i la densitat de trànsit 
(número total de vehicles, % de vehicles pesants, etc.),  per bé que aquests 
aspectes són difícilment modificables. En aquest cas, doncs, partint de que és 
inviable actuar en disseny i configuració del propi eix viari, les actuacions han 
d’orientar-se a mètodes d’apantallament i/o increments d’aïllament en els edificis 
afectats. 

- Incrementar els aïllaments en façana dels sectors en els quals les barreres 
acústiques no puguin oferir un resultat suficientment satisfactori, mitjançant un 
programa d’ajuts a la col·locació de dobles finestres com a recurs més habitual en 
aquest tipus de situacions. 

7.1.- Alternatives assajades sobre el model. 

Les alternatives que previsiblement puguin tenir alguna incidència sobre les àrees 
d’afectació calculades mitjançant els models numèrics, s’han introduït com a paràmetres i 
condicions de contorn, per tal d’obtenir una primera aproximació de la utilitat i viabilitat 
d’aquestes actuacions correctores. 

Les actuacions analitzades mitjançant modelització han estat tres: 

- Col·locació d’un apantallament acústic tradicional (vertical), paral·lel a la C-31, 
per evitar les immissions d’aquest eix d’alta capacitat sobre Badalona. La pantalla 
implementada ha estat del tipus fonoabsorbent, ubicada sobre el límit de 
plataforma pavimentada.  
Els apantallaments assajats s’han considerat fonoabsorbents per evitar els efectes 
de reverberació en pantalles enfrontades. 

- Col·locació d’un apantallament acústic d’alta eficiència (amb voladís inclinat) per 
incrementar l’eficàcia del supòsit anterior.  
Els apantallament provistos de voladís tenen com a objectiu incrementar la 
difracció de la ona sonora, per tal de millorar el seu rendiment. Aquesta millora 
pot ser molt significativa, ja que l’efecte “ombra acústica” pot estendre’s molt 
més enllà de l’extensió atribuïble a un apantallament lineal clàssic. Tanmateix, 
coronar la pantalla amb una “pestanya” permet assolir resultats satisfactoris 
també a edificis amb alçades on la pantalla clàssica es demostra ineficaç.  
L’apantallament introduït al model contempla un comportament fonoabsorbent 
ideal a les dues bandes de l’apantallament, atès que, en els trams on hi hagin 
accessos i sortides, així com vies de servei i carrils laterals externs, hi haurà 
circulació viària a banda i banda de la pantalla.  En fase de projecte executiu es 
determinarà quins trams requereixen aquesta propietat, i quins trams admeten un 
apantallament clàssic. 
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Imatge 23: Exemple d’apantallament acústic lineal. Font: Climablock. 

 
Imatge 24: Exemple d’apantallament acústic amb voladís.  

 

Per disposar d’un criteri objectiu d’àrea “beneficiada” d’aquestes eventuals millores, 
s’han calculat les immissions a un total de 238 edificis (concretament, agrupacions de finques a 
nivell d’illa/parcel·la), que responen a la pràctica totalitat d’edificacions afectades en major o 
menor grau pel soroll de les infraestructures contemplades en aquest estudi. 
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7.2.- Resultats obtinguts. 

7.2.1.- Atenuació de l’autopista C-31mitjançant pantalla lineal. 

Per a estudiar l’eventual utilitat de col·locar un apantallament acústic paral·lel a la C-
31, s’ha simulat la col·locació d’una pantalla acústica fonoabsorbent a ambdós costats de la via, 
excepte al tram on hi ha equipaments esportius (Palau Olímic de Badalona) i comercials (Centre 
Comercial Magic Badalona): 

 

 
 Imatge 25: Ubicació dels apantallaments proposats a les alternatives 1 i 2. 

Els apantallaments inicien al límit amb el terme de Sant Adrià del Besòs, i finalitzen a 
l'inici del Polígon Industrial Les Guixeres, amb una alçada efectiva de 3’5 metres sobre la cota 
de plataforma viària (en els trams en viaducte, la pantalla es suposa ancorada al voral extern del 
mateix), ubicades al límit de la plataforma asfaltada de l’eix viari (pràcticament on en 
l’actualitat es troben les new-jersey de protecció). Les pantalles mantenen la seva alçada 
efectiva, doncs, a tot el tram, fins i tot en els trams on la via discorre en viaducte. 

En resum, les pantalles tenen una longitud de pràcticament 7.500 metres lineals, amb 
una superfície estimativa d’aproximadament 26.250m2. Aquestes dimensions, però, queden 
subjectes a possibles canvis deguts a la necessitat de preservar les entrades i sortides, i a la 
dificultat d'executar aquesta obra en el poc espai disponible, sobre tot, als trams en viaducte. 
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Les següents imatges mostren els resultats assolits mitjançant el recàlcul de les malles 
d’immissió sonora considerant l’efecte de l’Alternativa 1: 

 

 
Imatge 26: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla lineal en període diürn. 

 

 
Imatge 27: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla lineal en període nocturn. 

C‐31

C‐31
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Com es pot observar, hi ha una reducció molt significativa dels nivells sonors que 
incideixen sobre la primera línia d’edificis. Alhora, l’àrea d’afectació experimenta una reducció 
molt acusada, ja que queda delimitada precisament pels apantallaments. 

La següent taula mostra els nivells sonors calculats als elements receptors puntuals 
distribuïts al llarg de l’àrea d’afectació i situats a 8 metres d'alçada sobre el terreny (mostrant 
únicament aquells que presenten millores superiors a 5dBA), destacant en verd aquells que 
presenten una millora superior als 8dBA: 

 

Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

4  5,5  5,6  5,9  5,6 

8  6,4  7  7,4  7 

10  7,7  8,1  8,5  8,1 

18  5,8  5,6  5,3  5,6 

19  6,5  6,1  5,9  6,1 

20  7,6  7,5  7,4  7,5 

23  6,6  6,4  6,2  6,4 

25  6,8  6,7  6,6  6,7 

26  7,4  7,3  7,3  7,3 

28  5,6  5,7  5,8  5,7 

32  5,8  6,1  6,3  6,1 

33  7,2  7,2  7,3  7,3 

37  6,2  6  5,9  6 

38  5,2  5,3  5,4  5,3 

40  6,6  6,7  6,6  6,7 

44  5,9  5,6  5,4  5,6 

47  7,2  7,2  7,1  7,2 

48  5,1  5,2  5,3  5,2 

53  7,6  7,8  8,3  7,8 

54  7,3  7,1  6,8  7,1 

57  6,9  7,2  7,5  7,2 

58  6,7  6,4  6,3  6,4 

63  6,9  7,6  8  7,6 

64  6,4  6,2  6,1  6,3 

65  7,4  8  8,4  8 

66  6  5,7  5,5  5,7 

68  8  8,2  8,4  8,2 

69  8,5  8,9  9,1  8,9 

70  7,1  7,1  7  7,1 

73  7  6,8  6,5  6,8 

74  6,2  6  6  6 

75  6,1  6,3  6,4  6,3 

77  7,8  7,7  7,8  7,7 
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Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

81  6,2  6,3  6,4  6,3 

82  7,8  7,7  7,7  7,7 

86  9,4  9,4  9,3  9,4 

87  6,4  6,7  6,9  6,7 

90  7,8  7,7  7,7  7,7 

92  8,1  8,1  8,1  8,1 

96  7,8  7,7  7,6  7,7 

98  6  5,9  5,7  5,9 

100  7,2  7  6,9  7 

102  7,6  7,4  7,3  7,4 

104  6,8  6,5  6,3  6,5 

108  8,1  8,1  8,1  8,1 

109  5,7  6,2  6,6  6,2 

112  8  8  7,8  7,9 

113  8  7,8  7,7  7,8 

117  7,8  7,7  7,6  7,7 

120  7,8  7,9  7,8  7,9 

121  7,9  7,7  7,6  7,7 

122  6,6  6,5  6,4  6,5 

124  6,8  6,8  6,7  6,8 

125  7,2  7  6,9  7 

126  5,1  5,1  5,2  5,1 

127  7,6  7,4  7,3  7,4 

128  6  6  5,9  6 

129  7,2  7  6,9  7 

131  7,3  7,1  7  7,2 

132  8,9  9,3  9,7  9,3 

133  8,3  8,4  8,6  8,4 

134  7,1  7,1  7  7,1 

135  7,5  7,5  7,6  7,5 

136  5,4  5,4  5,3  5,4 

140  7,6  7,6  7,5  7,6 

147  6,3  6,1  5,9  6 

149  6,1  6,1  6  6,1 

150  5,6  5,4  5,4  5,4 

151  7,8  7,8  7,8  7,8 

Taula  5. Millores esperables a 4m d’alçada als habitatges més beneficiats per l’apantallament lineal. 

Val a dir que els resultats poden catalogar-se de molt bons, en tant que hi ha un 
número molt destacat d’agrupacions d’habitatges que experimenten una millora moderada 
(superior als 5dBA), i són relativament freqüents els casos en què s’assoleixen millores molt 
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destacades, per sobre dels 8dBA. Convé recordar en aquesta valoració, que aquest anàlisi es 
realitza, per contra del mètode habitual, en base als nivells d’immissió calculats a 8 metres sobre 
la cota de terreny, per tal de disposar d’una imatge més fidel a les immissions més desfavorables 
de l’entorn de la infraestructura, especialment a la zona on aquesta circula elevada (sobre talús o 
viaducte). 

Els resultats mostren com els apantallaments acústics lineals paral·lels a la C-31 
aconsegueixen millores destacables en els edificis d'habitatges situats a primera línia de 
l'autopista. No obstant, i malgrat fer les avaluacions a alçades superiors a les habituals, cal tenir 
en compte que molts dels edificis situats enfront de la C-31 són edificis alts, i que aquestes 
millores no afecten al tota la façana, sinó a les plantes més baixes (o, en aquest cas, les situades 
a una cota més propera a la de l’autopista). Per mostrar aquest efecte, a continuació es presenten 
els resultats del càlcul sobre una secció transversal on la via discorre en viaducte, un cop 
implementats els apantallaments: 

 

Imatge 28: Vista transversal de l'efecte de les pantalles en un tram amb viaducte en període diürn 

  Tal i com es pot veure a la imatge, la meitat superior de la façana es troba afectada 
per uns nivells de soroll superiors als 70 dBA, mentre que a la meitat inferior els nivells es 
redueixen de forma destacada. 

Es poden assolir increments més destacats modificant el dimensionament de la 
pantalla, en el cas de la pantalla lineal la millora més directa s’assoleix mitjançant increments 
d’alçada i/o longitud. En l’exercici de simulació s’ha implementat un apantallament bàsic amb 
una alçada de 3,5 metres sobre cota de vial, tot i que l'alçada es podria fer que varies en funció 
de l'alçada dels edificis més propers a l'autopista. 

Pel que fa a les longituds, s’han acotat entre Sant Adrià del Besòs i el polígon 
industrial de Les Guixeres, exceptuant al tram on hi ha els equipaments esportius i comercials 
de Magic Badalona. En total, l’alternativa 1 contempla uns 7.500 metres lineals d’apantallament 
acústic fonoabsorbent. 

Caldria avaluar en detall el punt d’equilibri entre les inversions i l’impacte que seran 
assumibles respecte a la millora objectiva total que experimentarien els ciutadans, ja que 
malgrat s’aconsegueixi un apantallament de gran eficàcia, la necessitat de preservar les entrades 
i sortides, i les dificultats d'instal·lació d'apantallaments per manca d'espai en els trams en 
viaducte, impliquen que la millora final quedi delimitada. Tanmateix, l’impacte visual dels 
apantallaments també serà un factor a tenir en compte a l’hora d’assolir una bona integració i 
acceptació de les noves condicions del vial en l’entorn urbà. 
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7.2.2.- Atenuació de l’autopista C-31 mitjançant pantalla amb voladís. 

Com a mostra de les línies de millora que es poden assolir actuant sobre la primera de 
les solucions assajades, s’ha considerat l’apantallament de l’apartat anterior, suposant que s’hi 
ha simulat l’existència d’un voladís inclinat, mètode que millora sensiblement el rendiment de 
les pantalles lineals clàssiques. El voladís que s’hi ha implementat es situa al llarg de tota la 
pantalla, coronant el tram simulat a l’apartat anterior. El voladís calculat té unes dimensions de 
2 metres de longitud, amb una inclinació de 45º. Val a dir, però, que aquesta solució podria ser 
difícil d'implementar per la manca d'espai, sobre tot, als trams en viaducte (necessitats 
d’ancoratge), i que ha de preservar la visibilitat en les entrades i sortides de l'autopista. 

Les següents imatges mostren l’àrea d’afectació estudiada, un cop implementat 
l’apantallament acústic millorat. 

 

 
Imatge 29: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla millorada en període diürn. 

C‐31
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Imatge 30: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla millorada en període nocturn. 

Els resultats obtinguts amb la pantalla amb voladís aparentment són força semblants 
als obtinguts amb la pantalla convencional, tot i que s'observen millores respecte al cas anterior.  

La taula següent resumeix els rendiments assolits mitjançant un apantallament amb 
voladís, mostrant únicament aquells que presenten millores superiors a 5dBA, destacant en verd 
aquells que presenten una millora superior als 8dBA, i en vermell aquells casos en què 
s’assoleixen millores de més de 10dBA: 

 

Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

4  7,1  7,6  8,2  7,6 

8  9  9,9  10,7  9,9 

9  7,3  7,5  7,6  7,5 

10  11,1  11,8  12,3  11,8 

12  8,5  8,4  8,3  8,4 

14  8,8  8,6  8,5  8,6 

16  8,1  8  7,8  8 

18  10,6  10,7  10,5  10,7 

19  10,7  10,4  10,2  10,4 

20  11,1  11  11,1  11 

22  6  6,5  6,7  6,5 

23  10,2  10,1  10  10,1 

25  10,8  10,8  10,8  10,8 

26  10,6  10,6  10,7  10,6 

C‐31
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Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

27  5,9  5,6  5,3  5,6 

28  7,6  7,9  8,1  7,8 

31  7,4  6,9  6,5  6,9 

32  9,6  10,5  11,2  10,5 

33  10,8  11  11,3  11,1 

37  10  10  10,1  10 

38  7,5  7,9  8,3  7,9 

40  11,6  12  12,3  12 

44  10,1  10,2  10,3  10,2 

45  9,2  9  8,9  9 

47  10,6  10,7  10,7  10,7 

48  7,6  8  8,3  8 

53  10,6  11,1  11,9  11,1 

54  11,5  11,4  11,2  11,4 

56  6,6  7,1  7,4  7,1 

57  10,2  11  11,6  11 

58  8,9  9  9,1  9 

63  10,5  11,7  12,5  11,7 

64  10,3  10,2  10,2  10,3 

65  10,6  11,5  12,3  11,5 

66  9,5  9,4  9,3  9,4 

67  8,8  8,5  8,3  8,5 

68  11,5  11,9  12,3  11,9 

69  11,3  12,5  13,5  12,5 

70  10,9  11,1  11,2  11,1 

73  13,1  13,1  13,1  13,1 

74  9,4  9,3  9,4  9,3 

75  10  10,7  11,3  10,7 

77  11,9  12,1  12,1  12,1 

79  8,3  7,8  7,5  7,8 

81  10,7  11,5  12,2  11,5 

82  11,7  11,7  11,8  11,7 

85  5,9  5,5  5,1  5,5 

86  13  13  13  13 

87  9,5  9,9  10,3  9,9 

90  11,7  11,8  11,9  11,8 

91  9,4  9  8,6  9 

92  11,9  11,9  12  11,9 

96  11,6  11,7  11,8  11,7 

98  9,5  9,4  9,2  9,4 

99  6,9  6,4  6,1  6,4 
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Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

100  11,1  11,2  11,3  11,2 

102  11,8  11,9  12,1  11,9 

104  10,5  10,4  10,3  10,4 

105  7,2  6,7  6,2  6,7 

108  12  12,1  12,2  12,1 

109  9,2  9,9  10,6  9,9 

111  6,7  6,5  6,3  6,5 

112  11,8  11,9  11,9  11,8 

113  11,6  11,7  11,7  11,7 

117  11,6  11,6  11,7  11,6 

120  11,5  11,7  11,7  11,7 

121  11,6  11,6  11,7  11,6 

122  9,7  9,7  9,6  9,7 

124  9,9  10  10,1  10 

125  11,1  11,2  11,3  11,2 

126  8,3  8,6  9  8,6 

127  11,3  11,4  11,6  11,4 

128  8,7  8,8  8,8  8,8 

129  11,2  11,3  11,5  11,3 

131  11,3  11,4  11,6  11,5 

132  12  12,7  13,3  12,7 

133  11,5  11,9  12,4  11,9 

134  10,6  11,2  11,6  11,2 

135  11,2  11,7  12,1  11,7 

136  9,8  10,3  10,7  10,3 

137  5,2  5,7  6  5,7 

138  6,8  7,1  7,5  7,2 

139  7,1  7,5  7,9  7,5 

140  11,7  11,8  11,9  11,8 

143  10,2  9,8  9,5  9,8 

147  9,7  9,6  9,5  9,6 

148  8,7  8,3  8  8,3 

149  9,4  9,6  9,7  9,6 

150  9,4  9,5  9,7  9,5 

151  12,7  13  13,2  13 

Taula  6. Punts de referència. Millores esperables per a l’apantallament amb voladís. 

Les millores calculades per un apantallament amb voladís sobre els avaluadors situats 
a 8 metres d'alçada ha augmentat significativament. Així, es consoliden els casos de millora 
superior als 8dBA, mentre que proliferen abundants casos en què la millora supera els 10dBA. 
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En comparació amb el tall transversal d’un apantallament clàssic (lineal, l’efecte 
d’increment de rendiments assolit amb un apantallament amb voladís s’observa bé en el següent 
tall: 

Imatge 31: Vista transversal de l'efecte de les pantalles amb voladís en un tram amb viaducte en període diürn 

Caldria analitzar amb detall en un estudi cost/benefici, per tal de disposar d’una base 
sòlida per a jutjar la viabilitat i proporcionalitat d’aquesta alternativa, que en termes econòmics 
serà sensiblement més costosa que l’alternativa 1. 

7.3.- Valoració en termes d’Edificis Exposats. 

Pel que fa a les solucions basades en apantallament acústics, la població potencialment 
beneficiada per actuacions en aquesta línia es situa especialment a la primera línia d’edificis de 
Badalona afectats per la C-31, i en menor mesura els habitatges situats en una segona fila.  

Malgrat els resultats clarament favorables assolits amb les dues alternatives, convé 
recordar que els principals inconvenients lligats a aquesta línia d’actuació es divideixen en: 

- La complicació tècnica d’executar pantalles acústiques eficients, respectant alhora 
la connectivitat (sortides i incorporacions) amb eixos propers. 

- La complicació tècnica d’executar pantalles acústiques eficients, en els trams on la 
via discorre en viaducte. 

- En termes d’avaluació d’edificis, però, convé recordar que els apantallaments són 
més efectius a cotes baixes que a les plantes més elevades. Això vol dir que poden 
donar-se casos en què els pisos més elevats pràcticament no percebin millora, a no 
ser que les dimensions de la pantalla (alçades i voladissos) fossin d’un ordre de 
magnitud difícilment assumible en termes econòmics i visuals. 

Per tal de comparar les dues alternatives proposades en aquest estudi, la següent taula 
mostra l’estadística de millora acústica vs. nº d’edificacions incloses a l’estudi: 

 

Resum Estadístic 

Perspectiva de Millora  Alt01  Alt02 

<0dBA  51%  49% 

0‐2 dBA  11%  5% 

2‐5 dBA  8%  8% 

>5 dBA  29%  38% 

Taula  7. Percentatge d’edificis receptors que percebran millora. 
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Cal recordar que els avaluadors s'han situat a 8 metres d'alçada sobre el nivell del 
terreny per evitar que quedin a una alçada menor que la plataforma de la via en els trams on 
discorre elevada. Com es pot observar, un gran nombre d'habitatges percebrien una millora 
significativa (major de 5dBA), mentre que l’anàlisi detallat de l’alternativa 2 aporta uns resultats 
especialment destacables, amb nombrosos casos en què la millora supera els 10dBA en horari 
nocturn. 

7.4.- Valoració en termes de Població Exposada. 

L’avaluació de les immisions imputables a les infraestructures incloses a l’estudi, i les 
diferents propostes de millora, en termes de població exposada s’exposa en aquest sub-capítol. 

En valors absoluts de població, la següent taula, partint del volum de població 
afectada pels nivells d’immissió per sobre de 30 dBA en la situació actual, indica quants 
ciutadans quedarien inclosos en aquests rangs de valors si s’executessin les alternatives 
proposades com a línia de millora. Per a major claredat, la columna Variació indica el 
diferencial de volum de població de cada nivell sonor, sota cadascuna de les alternatives. 

Estadístiques de Població Exposada. Valors Absoluts. 

dBA 
Estat Actual Alternativa 1 Alternativa 2 
nº habitants nº habitants variació nº habitants variació

30-45 20.617 36.814 16.197 42.650 22.033 
45-50 13.754 11.006 -2.748 11.519 -2.235 
50-55 10.663 9.541 -1.122 5.604 -5.059 
55-60 14.223 5.245 -8.978 2.967 -11.256 
60-65 5.848 3.310 -2.538 3.175 -2.673 
65-70 55 8 -47 8 -47 
>70 3 0 -3 0 -3 

Total: 65.163 

Taula  9. Població exposada. Valors absoluts i variacions segons alternatives. 

 
Imatge 32: Gràfic comparatiu d’alternatives. Població exposada segons nivells d’immissió. 
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Ambdues alternatives ofereixen una millora molt significativa respecte a l`estat actual, 
aconseguint minvar molt clarament el volum de ciutadans exposats a nivells d’immissió 
nocturna superiors als 55dBA. Tanmateix, un volum important de població passa a estar 
afectada per nivells de soroll, vinculats a les infraestructures incloses a l’estudi, inferiors als 
45dBA, valor que, en entorns urbans, pot considerar-se residual respecte a les contribucions de 
qualsevol altre focus de soroll (trànsit local, generalment). 

Alhora, convé tenir present que únicament s’han modelitzat mesures correctores sobre 
el traçat de la C-31, mentre que les artèries principals de Badalona, incloses també al model 
acústic, no han estat objecte de millora. Aquest fet accentua la eficàcia de les actuacions 
proposades per a la C-31. 

Les mateixes dades, expressades en termes relatius (%) respecte a la població total del 
terme municipal afectada per les infraestructures incloses a l’estudit, es mostren a la següent 
taula: 

Estadístiques de Població Exposada. Valors Estadístics. 

dBA 
Estat Actual Alternativa 1 Alternativa 2 
nº habitants nº habitants variació nº habitants variació

30-45 31,6% 56,5% 24,9% 65,5% 33,8% 
45-50 21,1% 16,9% -4,2% 17,7% -3,4% 
50-55 16,4% 14,6% -1,7% 8,6% -7,8% 
55-60 21,8% 8,0% -13,8% 4,6% -17,3% 
60-65 9,0% 5,1% -3,9% 4,9% -4,1% 
65-70 0,1% 0,0% -0,1% 0,0% -0,1% 
>70 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total: 100,0% 

Taula 10. Població exposada. Valors relatiuss i variacions segons alternatives. 

Atès que els escenaris assajats únicament contemplen reduccions de nivells sonors, no 
poden donar-se casos en què es detectin “empitjoraments”. En conseqüència, en aquelles 
caselles on s’observi un valor positiu (que implica un augment de població en aquella 
categoria), s’ha d’entendre que aquest augment es deu a ciutadans que “provenen” d’escenaris 
d’exposició prèviament més desfavorables. 

En quant al número d’habitants que, pels efectes de les infraestructures contemplades 
a l’estudi, es troben exposats a un nivell d’immissió nocturn, Ln, superior als 55dBA i que, per 
tant, caldria considerar que es troben en una situació d’incompliment dels objectius de qualitat 
per a usos residencials, l’estat actual i les diferents alternatives ofereixen les següents 
avaluacions: 

 

Resum de Dades de Població Exposada. Objectius de Qualitat. 

dBA 
Estat Actual Alternativa 1 Alternativa 2 
nº habitants nº habitants nº habitants 

Ln<55dBA 45.034 57.361 59.773 
Ln>55dBA 20.129 8.563 6.150 

Taula  11. Població exposada. Avaluació d’Objectius de Qualitat. 

El volum de població que assoleix el compliment en la immissió nocturna és molt 
destacat. 
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En quant a l’anàlisi comparatiu de les diferents mesures correctores analitzades, la 
següent taula mostra el número d’habitants que percebrien algun grau de millora com a 
conseqüència de la posada en pràctica de les mesures correctores proposades: 

 

Població que Percebria Millora. 

Alternativa 1 Alternativa 2 
Núm. Beneficiaris Núm. Beneficiaris 

16.197 22.033 

Taula  12. Població exposada. Beneficiaris de les diferents línies d’actuació. 

7.5.- Valoració Econòmica dels resultats. 

En termes econòmics, les inversions estimatives associades a cascuna de les propostes 
de millora incloses en aquest estudi es detallen de forma aproximada. (Font: Base de Dades 
BEDEC per a obres d’edificació i enginyeria civil. Versió Gener 2014). 

7.5.1.- Alternativa 1: Pantalla acústica lineal. 

Construcció d’apantallaments amb una longitud total de 7.500 metres lineals, i una 
alçada constant de 3,5m, total superfície estimativa 26.250’00m2. Cost de subministrament, 
muntatge, instal·lació, inclosos elements auxiliars, elements de subjecció, etc. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats de formigó. Preu unitari: 120€/m2. Preu total: 
3.150.000’00 €. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats d’acer i llana mineral. Preu unitari: 125€/m2. 
Preu total: 3.281.250’00€. 

- Material bàsic: vidre temperat/laminat. Preu unitari: 217€/m2. Preu total: 
5.696.250’00€. 

7.5.2.- Alternativa 2: Pantalla acústica d’alt rendiment (voladís inclinat). 

Construcció d’apantallaments amb una longitud total de 7.500 metres lineals, amb una 
alçada de 4,5m, amb una coronació inclinada de 2m de longitud a 45º d’inclinació, total 
superfície estimativa 41.250’00m2. Cost de subministrament, muntatge, instal·lació, inclosos 
elements auxiliars, elements de subjecció, etc. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats de formigó. Preu unitari: 180€/m2. Preu total: 
7.425.000’00 €. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats d’acer i llana mineral. Preu unitari: 187€/m2. 
Preu total: 7.713.750’00€. 

7.6.- Valoració Global dels resultats. 

Segons les dades recollides en aquest estudi informatiu, tant l’alternativa 1 com la 2 
(pantalla acústica lineal, i pantalla acústica d’alt rendiment - amb voladís inclinat) assoleixen 
uns resultats molt interessants, per bé que en ambdós casos la hipòtesi assajada implica una 
longitud total de trams apantallats de aproximadament 7.500 metres lineals i 3’5 metres d’alçada 
efectiva. 
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Així, mitjançant l’alternativa 1, i partint d’un volum inicial de població exposada a 
immissions superiors als 55dBA en horari nocturn de més de 20.000 ciutadans, s’aconsegueix 
que passin a ser poc més de 8.500 persones les que es troben en situació d’incompliment. 
Aquest resultat s’accentua mitjançant l’alternativa 2, en què la reducció situa a la població 
exposada en una xifra d’aproximadament 6.150 persones. 

D’altra banda, de les prop de 65.000 persones que s’estima que viuen a l’entorn de les 
infraestructures incloses a l’estudi, 16.000 ciutadans percebrien alguna millora gràcies a 
l’alternativa 1, xifra que s’incrementa fins als 22.000 ciutadans si es contempla l’alternativa 2. 
Estrictament, de fet, la resta de ciutadania inclosa a l’àmbit en estudi no es pot afirmar que no en 
percebrien millora, sinó que el nivell de soroll atribuïble a la C-31 assoliria uns valors 
suficientment baixos com per poder considerar-ne la contribució menyspreable respecte a altres 
sorolls propis de l’entorn urbà, essencialment trànsit local. 

La següent taula exposa el resum de les principals característiques de les diferents 
alternatives estudiades, tant en termes de població afectada, com en termes d’inversió 
econòmica. S’hi mostren les següents variables: 

- Número de ciutadans que, pels efectes de les infraestructures incloses a l’estudi, es 
troba sotmesa a un nivell d’immissió nocturn, Ln, superior als 55dBA. Aquesta 
dada es mostra tant per l’a situació actual , com sota el supòsit de cadascuna de les 
alternatives de millora estudiades. 

- Número de ciutadans que, mitjançant cadascuna de les línies d’actuació, 
percebrien una millora en els nivells d’immissió nocturns. 

- Número de ciutadans que, respecte l’estat actual, experimentarien una millora 
d’immissió tal que passarien a rebre un nivell d’immissió nocturna inferior als 
55dBA. 

- Inversió estimativa associada a cadascuna de les alternatives, considerant la 
implementació bàsica. 

- Ratio d’inversió per ciutadà beneficiat, per a cadascuna de les alternatives incloses 
a l’estudi. 

 

Ratios Econòmics 

dBA 
Estat Actual Alternativa 1 Alternativa 2 
nº habitants nº habitants nº habitants 

Ln>55dBA 20.129 8.563 6.150 

Beneficiaris globals 16.197 22.033 

Variació a Ln<55dBA 11.566 13.979 

Inversió Estimativa 3.150.000 € 7.425.000 € 

Ratio €/Beneficiari 194 337 

Taula  8. Taula resum. Comparativa general entre alternatives. 

Les dades reforcen les conclusions exposades fins ara, i accentuen el fet que 
mitjançant les solucions assajades s’assoleix disminuir molt clarament el volum de població 
exposada a nivells sonors superiors als 55dBA en horari nocturn (11.566 persones - prop del 
60% -  de reducció sota l’alternativa 1, i 13.959 persones - un 70% menys de casos de superació 
-  sota l’alternativa 2). 
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Les inversions estimatives associades a qualsevol de les alternatives no són 
menyspreables en valors absoluts, degut en aquest cas a què la longitud total dels trams 
apantallats és considerable (uns 7.500m en ambdues alternatives). Val a dir, però, que atès 
l’important volum de població inclosa en l’àmbit d’estudi, i què en major o menor mesura 
resultaria beneficiada per aquestes actuacions, els ràtios d’inversió per ciutadà beneficiat es 
situen en uns valors molt atractius. Així, l’alternativa 1 es situa en un esforç d’inversió inferior 
als 200€/beneficiari, mentre que en el cas de l’alternativa 2, el ràtio s’incrementa als 
337€/beneficiari. 

En fase d’estudi informatiu o projecte executiu caldrà determinar amb precisió la 
longitud exacta de trams que requereixen i/o admeten apantallament acústic, per tal de preservar 
l’accessibilitat i la visibilitat en el els enllaços d’accés i sortida de l’autopista. Tanmateix, 
l’impacte visual d’aquest apantallament tampoc es pot menysprear i haurà de ser objecte 
d’anàlisi per tal de trobar la manera més eficient d’integrar la solució acústica en l’entorn, ja de 
per sí prou “castigat” per la presència, en un tram molt important, del viaducte enmig de la 
trama urbana. Molt probablement, en aquells trams en què no sigui factible l’apantallament, 
caldrà compensar la manca d’efecte de protecció mitjançant actuacions sobre l’aïllament en 
façana dels edificis més exposats, especialment aquelles plantes situades a la mateixa cota de 
l’autopista i les superiors. 

En definitiva, les conclusions de l’estudi apunten a què es poden assolir millores molt 
importants amb qualsevol de les dues alternatives, per bé que l’alternativa 1 és la que ofereix 
una relació inversió/benefici més interessant. Si bé és cert que l’alternativa 2 assoleix, en 
qualitat de solució millorada”, uns resultats acústics més destacats, alhora la inversió econòmica 
es veu incrementada de forma destacada. Per aquest motiu, tot apunta a què l’alternativa 1 és la 
que podria considerar-se com a més raonable per a assolir un grau de millora important sense 
assumir un esforç d’inversió desorbitat. 
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Annex I FITXES DE  MESURA DE CURTA DURADA 
 
 



Punt 1
Avinguda d’Alfons XII (Davant Pavelló Olímpic de Badalona)

Dia 05/11/2014

Hora d’Inici 15:35h

Durada 10 min

Leq dB(A) 67,7 dBA
L10 dB(A) 71,7 dBA

L90 dB(A) 55,7 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) 58

Motos
(vehicles/10min) 8

Pesats
(vehicles/10min) 6

Observacions Afectació Trànsit local

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): 20
Amplada de la via (m): 10
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: 4
Sentits de circulació: 2

Punt 2
C/ Francesc Macià, 66

Dia 05/11/2014

Hora d’Inici 15:58h

Durada 10 min

Leq dB(A) 64,3 dBA
L10 dB(A) 67,8 dBA

L90 dB(A) 52,6 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) 37

Motos
(vehicles/10min) 5

Pesats
(vehicles/10min) 4

Observacions Afectació Trànsit local

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): 4
Amplada de la via (m): 6
Amplada de la vorera (m): 4+4
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: 2
Sentits de circulació: 1



Punt 3
C/ Francesc Leyre, 104

Dia 05/11/2014

Hora d’Inici 16:28h

Durada 10 min

Leq dB(A) 66,8 dBA
L10 dB(A) 71,0 dBA

L90 dB(A) 55,7 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) 35

Motos
(vehicles/10min) 11

Pesats
(vehicles/10min) 8

Observacions Afectació Trànsit local

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): 4
Amplada de la via (m): 6
Amplada de la vorera (m): 4+4
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: 2
Sentits de circulació: 1

Punt 4
Via Augusta, 14-22

Dia 05/11/2014

Hora d’Inici 16:45h

Durada 10 min

Leq dB(A) 69,7 dBA
L10 dB(A) 72,5 dBA

L90 dB(A) 60,8 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) 90

Motos
(vehicles/10min) 18

Pesats
(vehicles/10min) 6

Observacions Afectació Trànsit local

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): 4
Amplada de la via (m): 8
Amplada de la vorera (m): 4+4
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: 3
Sentits de circulació: 1
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Annex II FITXES DE  MESURA DE LLARGA DURADA 

 



Lden = 70 dB(A) Leq dia(7-21h) = 67,9 dB(A) Leq vespre(21-23h) = 65,9 dB(A) Leq nit(23-7h) = 61,5 dB(A) 

Punt 1 
Residencia Ballesol 

Observacions: Punt representatiu del soroll de trànsit de l’autovia C-31.

Alçada del sonòmetre (m): 1,5
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt 
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -

Data: 02/10/2014 – 03/10/2014      Hora d’inici: 12:30h    
Temps total de mesura: 24h  Hora de finalització:  12:30h

20
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70

80

dB
(A
)
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Evolució�temporal�en�el�punt�24�1
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*�Lesmesures�s'han�realitzat�cada�5�minuts

Dades�No�Vàlides
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Annex III PLÀNOLS DE CARTOGRAFIA ACÚSTICA 
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Annex IV BUTLLETINS DE VERIFICACIÓ PERIÒDICA 

DELS INSTRUMENTS 
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1.- INTRODUCCIÓ. 

L’any 2013, l’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar el Pla de Sostenibilitat 
Ambiental (PSAMB) com a full de ruta de les línies estratègiques d'actuació, així com les 
mesures i accions concretes a desenvolupar per a la sostenibilitat ambiental en el territori 
metropolità. 

Aquest Pla va plantejar la sostenibilitat a diferents escales: el conjunt del territori 
metropolità, la pròpia Institució de l’AMB i els 36 municipis que en formen part. I cadascuna de 
les tres escales es va estructurar en 6 eixos temàtics, essent l’educació per a la sostenibilitat un 
eix de caràcter transversal. 

 

     
Imatge 1:: Estructura i eixos del PSAMB (AMB, 2013) 

 

Dins de l’eix 5 de Salut ambiental, es va realitzar un innovador treball per saber la 
qualitat acústica global del territori metropolità, on es va recopilar i analitzar tota la informació 
existent, tant a nivell municipal com de les infraestructures viàries, ferroviàries i aeroportuàries 
més rellevants. La diferent procedència de la informació va fer necessari un tractament previ 
d’homogeneïtzació d’aquesta i alhora un nou càlcul de les fonts que es solapaven en un mateix 
àmbit, per així tenir una imatge del soroll total final. 

Aquest treball va permetre tenir la primera imatge acústica global de l’àrea 
metropolitana. Això va permetre per un cantó identificar les zones on probablement hi ha algun 
conflicte acústic i per l’altre cantó identificar les zones amb major qualitat acústica que 
s’haurien de preservar. 

Tal i com ja recollia una de les mesures del PSAMB, el present treball vol aprofundir 
en la línia iniciada pel treball anteriorment explicat i analitza amb major detall els punts que 
s’han considerat més problemàtics a nivell acústic. Així, el primer vector sobre el qual 
s’aprofundeix és en avaluar l’afectació deguda a les grans infraestructures i eixos viaris, i 
estudiar la viabilitat i efectivitat d’eventuals mesures correctores. 

A partir dels 17 punts a priori més crítics presents a l’AMB, s’ha realitzat una 
modelització acústica de major detall per confirmar sí és una zona amb problemes de superació 
acústica, i en cas que ho sigui, establir les mesures correctores més adequades i més efectives en 
cada cas. Al llarg de l’any 2013 s’ha realitzat el projecte d’integració de la cartografia acústica 
dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona AMB, com a primer pas d’una ambiciosa 
línia de treball i amb un important ventall d’aplicacions per a agilitzar el control i la gestió del 
soroll ambiental als municipis de l’AMB. 
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Imatge 2: Nivells de soroll diürn, AMB 2013 

2.- OBJECTE I ABAST DE L’ESTUDI. 

Les àrees analitzades a cadascun dels casos específics aprofundeixen en l’estudi de les 
afectacions identificades a l’àrea d’influència de les principals infraestructures de la zona, tant 
les que es localitzen fora del casc urbà, com les que es localitzen a l’interior de l’àrea urbana. 
S’inclouen en el catàleg de focus sonors tots aquells que han estat inclosos en les diferents 
versions de cartografia acústica incloses en el PSAMB, i que generalment responen a grans 
eixos viaris i vies d’alta capacitat, carreteres interurbanes, comarcals i nacionals, així com eixos 
ferroviaris. En aquells casos en què el municipi disposa de mapa acústic de trànsit viari local, 
aquest vector també s’inclou en l’anàlisi. 

Atès que la integració de la cartografia acústica en aquestes zones ha posat de relleu 
l’existència d’àrees de superació dels nivells sonors permesos o desitjables (aquests indicadors 
existents s’obtenen de contrastar els diferents mapes de soroll d’infraestructures respecte els 
llindars permesos), l’anàlisi en detall s’orientarà a determinar l’aportació de cadascuna de les 
infraestructures, per a comprovar que efectivament aquests indicadors de superació són 
representatius del que succeeix en l’escenari real, i estudiar quines actuacions correctores poden 
oferir una millora significativa. 
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3.- MARC LEGAL I NORMATIU. 

La legislació aplicable en afers relatius al control i la gestió del soroll ambiental es 
desglossa en diferents lleis i reglaments, de caràcter estatal, autonòmic i local, que es presenten 
a continuació:  

- Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del 
soroll ambiental. Àmbit d’Aplicació: Comunitat Econòmica Europea. 

- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll. Àmbit d’aplicació: estat 
espanyol. 

- Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, en allò referent a l’avaluació i gestió 
del soroll ambiental. Àmbit d’aplicació: estat espanyol. 

- Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a zonificació acústica, 
objectius de qualitat i emissions acústiques. Àmbit d’Aplicació: estat 
espanyol.  

-  Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
Àmbit d’aplicació: Catalunya. 

- Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a 
l’elaboració de Mapes de Capacitat Acústica. Àmbit d’aplicació: Catalunya.  

- 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. Àmbit d’aplicació: Catalunya. 

- Ordenances Municipals específiques per al control i la gestió del soroll i les 
vibracions. Àmbit d’aplicació: termes municipals inclosos en l’àrea d’estudi.  

Les àrees d’afectació de les diferents infraestructures s’han obtingut dels 
corresponents estudis específics i mapes estratègics de soroll elaborats per les Administracions 
titulars. 

Per a l‘elaboració dels mapes de soroll actualitzats s’han emprat tècniques de 
modelització i simulació incloent els mètodes de càlcul definits a l’Annex 8 – Exigències 
relatives als mètodes de càlcul i mesurament per a la determinació dels índexs de soroll i els 
equips de mesurament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, tal i com s’indica al capítol de metodologia. 
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4.- METODOLOGIA. 

L’estudi específic dels potencials escenaris de conflicte es desenvoluparà seguint el 
següent esquema de treball:  

 

 

 

 

 

DIAGNOSI 
PSAMB

•Població

•Usos Sensibles

•Àrees de Conflicte

AVALUACIÓ 
INCIAL

•Plà d'Usos/POUM/Mapes de Capacitat

•Usos Sensibles

•Participació Ajuntaments

MODELITZACIÓ

•Cartografia BR/ICC

•Aforaments MFOM/Diputació BCN/Estudis de Mobilitat

•Aforaments ferroviaris

TREBALL DE 
CAMP

•Sonometries

•Aforaments

•Observacions in situ

AVALUACIÓ EN 
DETALL

•Població

•Usos Sensibles

•Àrees de Conflicte

MESURES 
CORRECTORES

•Tècniques

•Inversions

•Efectivitats

DOCUMENT

•Critesis de l'estudi i metodologia

•Cartografiat de resultats de modelització

•Conclusions
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4.1.- Diagnosi a partir dels Resultats del PSAMB. Avaluació Inicial. 

En el transcurs dels anteriors treballs d’integració de la cartografia acústica de l’Àrea 
Metropolitana (2013), s’identificaren una sèrie d’escenaris en els quals els resultats apuntaven a 
una possible existència de superacions importants de nivells sonors per sobre dels previstos o 
permesos, en el què s’anomenen zones de conflicte, deguda a la coexistència entre usos 
residencials i grans infraestructures i eixos viaris, de titularitat i/o gestió supramunicipal. Amb 
la finalitat d’aprofundir en l’estudi de l’abast d’aquests escenaris de conflicte, i determinar la 
possibilitat d’emprendre mesures correctores o programes de millora, des del PSAMB es van 
seleccionar un total de 17 punts/escenaris, on es va considerar prioritari fer un primer estudi 
d’aprofundiment. 

Els àmbits d’estudi, amb infraestructures de mobilitat que probablement tenen una 
incidència sobre zona urbana, són els següents: 

 

1. Zona Castelldefels: C-32, C-31 i C-245 

2. El Prat de Llobregat: Carretera B-250 

3. Nus Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern: B-23, N-340, B-20, C-245 

4. Sant Feliu de Llobregat: A-2, B-23 i via del tren 

5. Sant Vicenç dels Horts: A-2, B-23 i va del tren 

6. Molins de Rei: A-2, B-23, N-340 Nord, AP-2, C-1413a i via del tren 

7. Cervelló: N-340 Nord 

8. Pallejà: A-2, C-1413a, AP-2 

9. El Papiol: A-2, C-1413a, AP-2 

10. Sant Andreu de la Barca: A-2, AP-7 i via del tren 

11. Sant Cugat del Vallès: Barri de Mirasol, afectat per AP-7 

12. Badia del Vallès: zona adjacent a la C-58 

13. Zona de Ripollet i Cerdanyola: C-58 i via del tren 

14. Zona Nord de Montcada: C-33, C-17 i via del tren 

15. Badalona – Sant Adrià del Besòs: C-31 

16. Badalona: B-20 Nord 

17. Montgat: C-31 

 

La següent ortofotoimatge ubica els àmbits d’estudi sobre la imatge de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

S’observa que es concentren especialment al corredor d’infraestructures del Baix 
Llobregat, la circumval·lació de l’autopista AP-7, així com a nusos viaris de la zona d’accés des 
del Maresme o des del Garraf, a banda d’un cas proper al Prat de Llobregat, però associat a 
trànsit viari. 
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Imatge 3: Localització de les àrees d’estudi en detall. 

 

Per tal de determinar l’abast dels eventuals conflictes o àrees de superació dels llindars 
sonors previstos, es realitzarà una anàlisi preliminar dels usos sensibles ubicats a cadascuna de 
les zones d’estudi o les seves immediates proximitats. Aquest exercici permetrà conèixer amb 
més detall la tipologia d’usos afectats (habitatges, àrees educatives o culturals, centres sanitaris, 
etc.). Tanmateix, permetrà disposar d’un criteri més per a decidir quines zones han de ser 
objecte d’actuacions correctores o preventives, o quines zones poden situar-se en un segon 
terme de prioritat. 

4.2.- Modelització en detall de l’àmbit en estudi. 

Les característiques de l’espai estudiat i dels focus sonors que hi intervenen es 
reproduiran sobre un model de càlcul, que permetrà estudiar mitjançant càlculs predictius, els 
efectes de les diferents vies d’actuació que es proposin. 

Les modelitzacions es calcularan mitjançant les metodologies definides per a cadascun 
dels tipus de font sonora que poden intervenir en un estudi predictiu de soroll ambiental, segons 
els mètodes recollits a l’Annex 8 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica: 

- Caracterització i Modelització del soroll de trànsit rodat segons el mètode 
NMPB-Routes (1996/2008). 
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- Caracterització i Modelització del soroll de trànsit ferroviari, si s’escau, 
segons el mètode NMPB-Fer i model SRM-II. 

- Modelització de trànsit aeroportuari segons ECAC Doc.29. 

A diferència dels Plans d’Acció clàssics, la possibilitat de poder emetre una diagnosi 
del vector soroll en el seu conjunt permetrà també determinar l’origen de les diferents 
contribucions, per tal de conèixer també la jerarquia de responsabilitats a l’hora d’afrontar un 
hipotètic pla de mesures correctores. 

D’aquesta manera, s’identificaran els focus i s’agruparan per tipologies, diferenciant-
ne les característiques i els aspectes més rellevants que ajudin a interpretar la realitat sonora en 
la que participen. 

En referència a la cartografia emprada per a l’estudi, cal destacar l’ús d’una base 
cartogràfica amb un grau de detall inusual per aquest tipus de treballs. Així, si habitualment les 
bases cartogràfiques de referència parteixen de les sèries d’escala 1:5000 de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC), amb corbes de nivell de 5 metres de resolució, en aquest estudi 
s’ha regenerat la topografia a partir de les matrius de model digital de terreny elaborades per 
Barcelona Regional a partir de dades de l’ICC. Aquest format consisteix en reconstruir el 
terreny amb matrius de punts equiespaiats 2x2 metres en el pla X,Y, amb una resolució d’alçada 
de 1cm. Aquesta altíssima resolució permet reproduir amb molt més detall la forma i evolució 
del sòl,i conèixer el seu efecte sobre la propagació del so. 

Les següents imatges mostren la diferència en grau de detall entre una topografia 
reconstruïda a partir de corbes de nivell amb 5m de resolució, i el mateix terreny reconstruït a 
partir d’una matriu DTM de 2x2m de resolució: 

 

 
Imatge 4: Reconstrucció de topografia a partir de corbes de nivell de 5m de resolució V. 
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Imatge 5: Reconstrucció de topografia a partir de matriu DTM amb 2x2m de resolució H. 

 

Les estadístiques meteorològiques s’han inclòs en la modalitat que recomana la guia 
de bones pràctiques per a la confecció de mapes estratègics de soroll de la Unió Europea (Good 
Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise 
Exposure). En base a aquest text de mètodes recomanats per a la confecció de mapes acústics 
mitjançant eines de modelització, les circumstàncies meteorològiques es consideraran, en funció 
de la franja horària d’estudi, amb els següents condicionants: 

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari diürn és del 50%.   

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari de vespre és del 75%.   

- Es considerarà que en un any natural, la mitjana de condicions favorables a la 
propagació del so en horari nocturn és del 100%.   

D’aquesta manera, cal preveure que la modelització de les dades de caracterització 
nominals (representatives per a una anualitat) dels elements inclosos a l’escenari, oferirà uns 
resultats lleugerament sobre-estimats. Aquesta deriva es considera que incrementa les garanties 
de les polítiques de gestió i protecció de la població vers a les exposicions al soroll ambiental. 

Altres variables pròpies de la modelització contemplen una única reflexió en façanes 
(seguint les recomanacions de càlcul del mètode NMPB, atès que essencialment el soroll 
considerat a l’estudi prové del trànsit) , i consideren els paviments com a superfícies 
acústicament reflectants (llevat d’allà on explícitament es tingui constància de què el paviment 
sigui drenant, porós o sonoreductor), al contrari de les zones vegetades o agràries, on es 
considerarà que el sòl és predominantment fonoabsorbent. 

La modelització s’ha dut a terme sobre la plataforma CadnaA, desenvolupada per 
Datakustik GmbH. Aquest software permet integrar la totalitat de les dades necessàries per a la 
modelització d’escenaris urbans, industrials i entorns d’infraestructures (propagació acústica en 
ambient exterior), i reproduir les condicions de propagació sonora mitjançant els algorismes de 
càlcul oficialment recomanats a tal efecte. 
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El tractament de dades posteriors, tant pel que fa a l’edició de cartografia, l’anàlisi de 
resultats i els càlculs estadístics i comparatius, s’han desenvolupat sobre la plataforma MapInfo, 
desenvolupada per PitneyBowes Software Inc. Aquesta eina permet dur a terme el tractament 
gràfic i de dades en un entorn georeferenciat, assimilable per a la majoria de les plataformes de 
gestió d’informació geogràfica (GIS). 

4.3.- Treball de Camp i Sonometries de la Zona d’Estudi. 

La realitat sonora de l’espai estudiat es contrastarà mitjançant la realització de 
sonometries in situ, amb les que en primer lloc es copsarà la precisió dels valors reflectits als 
diferents tipus de mapes de sorolls. La pròpia campanya de treball de camp permetrà conèixer 
amb detall les condicions de l’entorn i les característiques de l’escenari que han de permetre 
explicar les línies de treball que s’encetaran. 

Les sonometries es duran a terme seguint el protocol definit a l’efecte als Annexos 
tècnics de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i en cas 
de discrepància, es resoldran seguint allò que disposa la Norma ISO:1996 sobre mesura i 
avaluació de nivells sonors ambientals, o bé aquell procediment que cada cas particular 
aconselli. 

En funció de les característiques de l’entorn i/o del soroll a caracteritzar, les 
sonometries es podran realitzar mitjançant mostres de curta durada, o bé mitjançant registres de 
llarga durada i monitoritzacions. 

Alhora, el treball de camp permetrà recopilar un important volum de dades que 
permetran complementar les cartografies (ubicació d’elements rellevants, edificacions noves, 
apantallaments recents, etc) o bé per explicar alguns resultats (aforaments parcials, distribució 
d’usos, etc). 

Per a la realització de les sonometries i les monitoritzacions, s’han utilitzat els 
següents equips: 

- Sonòmetre integrador/analitzador Bruel&Kjaer, Mod. 2250, nº de sèrie 2765002. 
- Sonòmetre integrador/analitzador CESVA, Mod. SC-310, nº de sèrie T224286. 
- Sonòmetre integrador/analitzador CESVA, Mod. SC-310, nº de sèrie T224583. 
- Calibrador de nivell sonor CESVA, Mod. CB-5, nº de sèrie  035126. 
- Calibrador de nivell sonor CESVA, Mod. CB-5, nº de sèrie  041298. 
- kit/micròfon d’ intempèrie CESVA, Mod. TK-1000, núm. de sèrie T224851. 
- kit/micròfon d’ intempèrie CESVA, Mod. TK-1000, núm. de sèrie T227636. 
- Estacions de monitorització sonora contínua en ambient exterior (IP65). 

L’instrumental es manté al corrent de les seves obligacions de verificació periòdica i 
Metrologia Legal, segons l’estipulat a l’Ordre Ministerial ITC/2845/2007, del Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme, pel qual es regula el control metrològic de l’estat dels 
instruments destinats a la mesura de so audible i dels calibradors acústics.  

  



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 17: Montgat. 

IT1310‐07_17 Rev. V01

12 de Desembre de 2014

Pàgina 13/ 72 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

4.4.- Avaluació detallada. 

4.4.1.- Avaluació en termes d’edificis exposats. 

Els resultats de la modelització es contrastaran amb les observacions de camp, per 
garantir que els resultats de la modelització són representatius de l’escenari assajat. Alhora, es 
compararan els resultats obtinguts, un cop validats, amb els resultats copsats al PSAMB, per tal 
de confirmar o desestimar, si s’escau, l’existència i abast del conflicte acústic. 

Per tal de determinar l’abast d’una eventual zona de conflicte, els nivells sonors 
calculats es contrasten amb els valors permesos segons els Mapes de Capacitat Acústica, en 
aquells municipis en què aquest Mapa ha estat aprovat i sigui vigent. En casos en els quals no hi 
hagi Mapa de Capacitat Acústica o bé no estigui actualitzat, i atès que els conflictes s’estudien 
sobre usos receptors essencialment residencials, es tindrà en compte que els valors objectiu 
d’una zona de sensibilitat acústica A4 (predomini del sòl d’ús residencial) o d’una zona B1 
(coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents) 
són de 65 dBA en període diürn i vespre, i de 55 dBA en període nocturn, per a zones 
urbanitzades existents. 

Per a il·lustrar l’abast d’una determinada zona de superacions, s’empra la mateixa 
codificació que la utilitzada al PSAMB per a representacions sobre ortofotomapes o plataforma 
Google Earth: esferes de color vermell indiquen edificis on s’enregistren superacions de més de 
10dBA dels nivells d’immissió nocturna respecte els valors permesos per a usos residencials, i 
les esferes taronges identifiquen superacions d’entre 5 i 10 dBA. 

Convé tenir present que les esferes mostrades al PSAMB s’obtenien d’avaluar 
l’afectació d’un determinat edifici a partir dels plànols d’isòfones publicats per a cada 
infraestructura i que, per norma general, corresponen a càlculs de propagació expressats en 
malles de nivells sonors a 4 metres sobre el nivell del sòl. 

En el cas de la modelització detallada que s’ha dut a terme per a aquest treball, en 
canvi, l’avaluació determina la condició pitjor de cada agrupament de façanes (amb una 
resolució de parcel·la o illa d’edificis). Això, a efectes pràctics, vol dir que l’avaluador de 
façanes determina el major nivell d’immissió dels calculats a qualsevol dels trams de façana, i a 
qualsevol de les alçades/pisos.  

Recuperant d’aquest càlcul els nivells corresponents a una alçada de 4 metres, s’obté 
un indicador visual còmode i representatiu, resultat de simplificar l’enorme volum de dades que 
es genera amb el procediment d’avaluació acústica d’edificis, i fàcilment comparable amb les 
dades extretes de la primera fase del PSAMB. 

Les següents imatges il·lustren aquest procés d’extracció de dades a partir de 
l’avaluació d’edificis. 

La primera imatge correspon al resultat gràfic d’executar el procediment de càlcul 
d’immissions a façana d’un determinat bloc d’edificis, en aquest cas d’una alçada equivalent a 9 
pisos (PB+8). S’observa que el procediment de càlcul determina el nivell d’immissió a 
cadascuna de les plantes, i en trams equiespaiats per tal d’obtenir una matriu d’indicadors que 
sigui representativa:  
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Imatge 6: Resultat de l’avaluació d’edificis (immissions a façanes) en uns blocs de PB+8 plantes. 

L’indicador d’avaluació d’edifici “resumeix” els resultats dels indicadors de façana, i 
retorna tres paràmetres: 

- Les plantes de l’edifici en les quals es detecta superació respecte el llindar 
d’immissió per a usos residencials (a l’exemple, s’observen superacions des de la 
planta 1 fins a la 8). 

- El nivell d’immissió màxim enregistrat a qualsevol dels trams de façana i a 
qualsevol planta, en període diürn i nocturn. A l’exemple, l’avaluador indica que 
els nivells màxims són de 69 i 63dBA per als períodes diürn i nocturn, 
respectivament. 

        
Imatges 7 i 8: Indicadors d’avaluadors d’edifici a partir de les immissions en façana, període dia i nit. 

Finalment, per obtenir una representació que resulti fàcilment comparable amb els 
resultats dels treballs realitzats pels diferents ens titulars de les infraestructures, i recopilats al 
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PSAMB, de cadascun d’aquests avaluadors d’edifici s’extreuen les dades corresponents a una 
alçada de 4 metres, i es mostren sobre una base de Google Earth amb la mateixa codificació de 
colors que el PSAMB, en funció de la superació identificada. 

4.4.2.- Avaluació en termes de població exposada. 

Com a factor determinant en el procés d’avaluació de l’abast d’una determinada zona 
de conflicte acústic, i com a criteri objectiu que permet valorar l’efectivitat d’eventuals mesures 
correctores, el treball inclou també un anàlisi en termes de població exposada. 

En aquest sentit, el creuament de les àrees d’afectació (plànols d’isòfones) amb les 
bases de dades que combinen edificació, usos del sòl i cens/demografia permet obtenir de cada 
escenari estudiat, una correlació amb el nombre d’habitants afectats pels diferents ventalls de 
nivells sonors, valorar el volum de ciutadans que es veurien beneficiats per les diferents 
alternatives de millora, etc. 

En concret, l’estudi aprofundeix en l’anàlisi demogràfic d’exposicions al soroll des de 
quatre perspectives: 

- Quantificant, en números absoluts (nº d’habitants), la població exposada als 
diferents nivells sonors generats per les infraestructures i xarxes de mobilitat 
objecte d’anàlisi, tant en les circumstàncies actuals (models actualitzats), com 
sota les diferents propostes de línies d’actuació que s’analitzen per a millorar les 
zones de conflicte. 

- Analitzant, en termes relatius (% d’habitants respecte el cens total del municipi), 
la part proporcional de la població inclosa en l’àmbit d’estudi, sota els diferents 
escenaris avaluats: estat actual, i eventuals línies d’actuació. 

- Quantificant el volum de població, en nº d’habitants, que veuen incrementat el seu 
confort acústic com a conseqüència de les diferents propostes de millora 
avaluades.  

- Avaluant l’escenari de superacions, en termes absoluts (nº d’habitants), 
identificant el número d’habitants exposats a un nivell sonor nocturn (Ln) superior 
als 55dBA, en tant que aquest llindar és el nivell objectiu de qualitat acústica per 
usos residencials en horari nocturn, segons figura a l’Annex A de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de Protecció contra la Contaminació Acústica.    

L’anàlisi en termes de població exposada permetrà disposar també d’un barem 
objectiu que assigna a cada proposta de millora un paràmetre comparable. 

Cal tenir present, a l’hora de valorar les dades d’efectivitat i població exposada, que 
l’estudi inclou únicament les grans infraestructures i els principals eixos viaris que pertanyen (o 
afecten) cadascun dels àmbits analitzats. En canvi, l’anàlisi estadístic i demogràfic 
necessàriament inclou com a paràmetre la totalitat del cens dels termes municipals afectats. En 
conseqüència, cal ser curosos a l’hora de valorar les eventuals conclusions que es puguin 
extreure de l’anàlisi de dades: 

- Una mesura correctora implementada en els municipis A i B, i que aparentment 
suposen una millora per a un “X”% de la població, no serà comparable a no ser 
que es ponderi aquest percentatge respecte al nº total d’habitants del terme. En 
conclusió, per a la valoració comparativa d’unes determinades actuacions, és molt 
més recomanable comparar el volum total de ciutadans, si la comparació es 
realitza entre actuacions proposades a termes municipals diferents.  
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- En canvi, per a la comparació d’efectivitats de mesures correctores proposades en 
l’àmbit d’un mateix terme municipal, la comparació de població en termes de 
percentatges probablement ofereixi una perspectiva més àgil. 

- D’altra banda, el fet d’incloure un numero limitat de fonts sonores en els estudis, 
implica que les conclusions que se’n extreguin seran vàlides només pels nivells 
sonors associats a aquelles infraestructures. A efectes pràctics, si les taules 
d’avaluació d’un determinat escenari mostren els diferents grups de població 
afectats pels diferents nivells sonors, referits a la totalitat de la població, cal tenir 
present que les estadístiques es refereixen únicament a nivells sonors atribuïbles a 
les infraestructures incloses a l’estudi. En cap cas, aquestes taules-resum poden 
considerar-se extrapolables a la totalitat de la població, en tant que molt 
probablement existeixen altres escenaris sonors i ciutadans exposats a nivells 
sonors, d’altres fonts de soroll (altres infraestructures, trànsit local, etc) que no 
formen part de l’escenari estudiat a cada cas.  

4.5.- Mesures i accions preventives/correctores. 

S’enumeraran en aquest capítol un recull de les principals línies de treball que podrien 
estudiar-se amb la finalitat de minvar l’impacte acústic de les activitats i/o infraestructures que 
contribueixen de forma determinant a la superació dels llindars acústics.  

Tradicionalment, per reduir el nivell de so emès per una font de soroll en un receptor 
concret, es pot actuar: 

- Sobre la font. En termes estrictament acústics, és el mètode més efectiu, ja que 
evita la propagació i dispersió de les ones sonores tan bon punt són emeses per la 
font de soroll. L’àrea beneficiada és la pràctica totalitat de l’entorn del focus 
sonor. A la pràctica, això es tradueix en encapsulaments/tancaments (molt habitual 
en el tractament de focus industrials i màquines), millores en característiques 
pròpies del sistema emissor (com pot ser l’asfalt sonoreductor en xarxes viàries), 
etc.  

- Sobre el camí de propagació, les tècniques solen orientar-se a dificultar la 
propagació de les ones sonores, mitjançant obstacles que obliguin a les ones 
sonores a superar elements d’apantallament, difraccions, etc. L’exemple clàssic és 
la pantalla acústica que evita en part la propagació del so emès pel trànsit viari. 
L’àrea beneficiada en aquest cas és limitada a les zones per a les quals s’ha 
dissenyat la millora. Receptors situats fora d’aquesta àrea de millora no percebran 
cap canvi, o poden fins i tot veure’s perjudicats.   

- Sobre el propi receptor. En casos en què l’actuació sobre la font o el camí de 
propagació és inviable (cost, dimensions, etc), s’estudia la possibilitat d’actuar 
sobre l’ítem receptor per tal de protegir-lo, en la mida del possible, de les 
immissions exteriors. En el cas d’edificis i habitatges, per exemple, aquesta línia 
inclou la millora dels elements de façana (façana, finestres, etc), tractaments de 
coberta i altres línies d’actuació, destinades a millorar la qualitat acústica a 
l’interior dels edificis. 

Altres solucions no estrictament acústiques passarien per optar per una reordenació 
racional del territori impedint usos conflictius adjacents, reorganització de la mobilitat, control 
de la velocitat de vehicles mitjançant controls semafòrics, gestió adequada de les activitats, etc. 
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Pel que fa a minvar l’afectació acústica de grans eixos viaris, les actuacions poden 
incloure qualsevol de les tres línies de treball, per bé que predominen les intervencions en forma 
de pantalles acústiques. 

L’estratègia que s’ha demostrat més efectiva per conflictes de trànsit viari interior als 
entramats urbans és la implementació de sistemes de regulació i gestió del trànsit que, sense 
minvar la mobilitat i les necessitats de transports i desplaçaments, permeti donar-hi resposta 
aconseguint una progressiva disminució dels nivells sonors als usos més sensibles. 

Els programes de regulació i gestió del trànsit urbà contemplen des de reduccions de 
velocitat i pacificacions o peatonalitzacions de vials que no necessiten donar cabuda a un 
aforament elevat de vehicles, a regulacions horàries en el cas de centres urbans per permetre 
l’aprovisionament de mercaderies durant una franja horària determinada, etc. Altres mesures 
consisteixen en regulacions de vialitat forçant la utilització de vials alternatius de forma activa 
(restriccions) com passiva (deixant a lliure elecció dels conductors, per tal de que per tendència 
natural s’acabi utilitzant rutes amb menor recorregut o més ràpides, però dissenyades per tal de 
proporcionar menor impacte a la població). 

En vies d’elevada densitat també s’està demostrant una certa efectivitat en quant a l’ús 
de paviments sonoreductors i fonoabsorbents, encara que cal considerar el sobrecost 
d’implantació, les necessitats de manteniment, etc. 

En aquells casos en els que les estratègies de minoració dels nivells de contaminació 
acústica no assoleixen els objectius marcats, o bé hi resulten inviables, cal pensar en la protecció 
dels usos sensibles per tal de garantir, si no es pot en l’exterior, un confort mínim al seu interior. 
Aquestes mesures correctores consisteixen en incrementar el grau d’aïllament en façana dels 
receptors (habitatges, centres educatius, centres sanitaris i hospitalaris, etc.) vers el soroll 
exterior. En el cas d’edificacions existents, això implica normalment la millora o reforç dels 
tancaments exteriors (finestres i carpinteries), i en el cas dels edificis en fase de projectes, 
vetllar per tal que els nivells d’aïllament previstos siguin els més adients a garantir una correcta 
protecció vers els nivells sonors exteriors. 

En definitiva, es contemplaran de forma diferenciada les mesures correctores que 
impliquin actuacions sobre el/els emissor/s (pantalles acústiques, talussos, paviments 
sonoreductors, etc), de les accions que impliquen intervencions sobre els usos receptors 
(actuacions sobre aïllaments en façana, recomanacions en distribució d’usos, etc), i les accions 
que requereixen una visió de conjunt de l’escenari i actuant sobre un ventall més ampli 
d’elements (mesures organitzatives, urbanístiques, etc.) 

Les diferents actuacions correctores seran objecte d’un estudi detallat, que inclourà, 
entre altres aspectes: 

- Una descripció, amb un grau de detall d’estudi informatiu, de les característiques 
tècniques o constructives, si s’escau, de les mesures proposades. 

- Una estimació, mitjançant assaig sobre el model o bé mitjançant previsions 
degudament justificades, dels efectes favorables que tindran sobre l’escenari 
acústic estudiat. Aquestes estimacions es descriuran tant en termes acústics 
(atenuacions, reduccions de dBA’s d’immissió) com en termes d’afectació 
(disminució del número d’usos afectats, població beneficiària de les millores, etc). 

- Una estimació del cost econòmic associat a cada mesura, juntament amb un ratio 
d’avaluació cost/benefici en termes de nivells sonors i població afectada. 

Cal recordar que els avaluadors d’edificis “clàssics” indiquen el nivell de soroll 
màxim identificat a qualsevol punt de la façana de l’edifici. En conseqüència, si un 
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apantallament protegeix efectivament les plantes inferiors d’un bloc de pisos, mentre que les 
plantes superiors queden fora de l’abast de l’apantallament, un avaluador d’edificis pràcticament 
no reflectirà cap mena de millora, per bé que aquesta millora efectivament hi sigui. 

Per evitar aquesta aparent “distorsió”, l’avaluació d’efectivitats de les eventuals 
mesures correctores s’ha dut a terme mitjançant l’avaluació d’edificis limitada a processar els 
nivells d’immissió a 4 metres d’alçada (equivalent a un primer pis). 

Per tal de disposar d’un esbós de criteri quantificable que permeti fer comparacions 
entre les diferents propostes de mesures correctores, es realitza una anàlisi estadística preliminar 
que, contemplant la totalitat dels edificis inclosos en l’àmbit d’estudi, en comptabilitza el grau 
de “benefici acústic” calculant el percentatge d’edificis que experimenten una millora lleu (entre 
0 i 2 dBA), mitjana (entre 2 i 5dBA) o clara (més de 5dBA de millora). 

A grans trets, els edificis inclosos a l’estudi són, aproximadament, els edificis inclosos 
en l’àrea d’aparent afectació extreta de les conclusions del PSAMB. Així, una mesura que 
ofereixi una efectivitat sobre el 15% dels edificis significa que s’han identificat millores en els 
nivells d’immissió en un 15% dels edificis inclosos en l’àrea d’estudi. Per tant, és un indicador 
molt orientatiu, en tant que una àrea d’estudi més àmplia o més estreta pot tenir una influència 
clara en la precisió d’aquest indicador estadístic.  

El capítol de mesures correctores es tancarà amb un resum de propostes analitzades, 
els avantatges i els inconvenients més destacats de cadascuna (cost, viabilitat, etc) amb les 
variables que poden ser essencials a l’hora de decidir quines accions es prioritzen respecte 
d’altres: 

- Solució més efectiva en termes estrictament acústics. 

- Solució més eficient en termes d’inversió vs edificacions beneficiades. 
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5.- DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA EN ESTUDI. 

Aquest document recull les tasques de recerca i anàlisi desenvolupades al voltant del 
cas nº17, que afecta al terme municipal de Montgat (Barcelona). 

5.1.- Descripció física de l’entorn. 

L’àrea estudiada pertany al terme municipal de Montgat. 

El municipi té una extensió de 2’9km2, i una població de més de 11.000 habitants 
(dades de IDESCAT, 2013). La població es concentra en diferents nuclis urbanitzats, distribuïts 
dins el terme municipal. Destaquen per la seva densitat de població els situats enfront del mar 
com són Les Mallorquines, la Colònia Argentina, el Barri Antic i Monsolís.  

El terme municipal limita, pel nord, amb Tiana, per l'oest, amb el Masnou, per l'est 
amb Badalona, i pel sud amb la mar Mediterrània. 

A l'est del municipi han crescut polígons d’activitats industrials, destacant el Polígon 
Industrial La Morterera i Les Pedreres, de caire multisectorial. 

Pel que fa a les infraestructures de transport existents dins el terme municipal de 
Montgat, hi trobem, paral·leles a lla primera línia de mar i separades escassos metres en alguns 
trams, la carretera nacional N-II, i la línea ferroviària de rodalies RENFE R1 Molins de 
Rei/Maçanet-Massanes. 

Ja un xic més a l’interior, destaquen les autopistes C-31, B-20, que un cop conflueixen 
en un mateix tronc, continuen cap al nord sota la denominació C-32. La C-31, amb origen a la 
Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona, prové de la part més propera al mar de Badalona 
i discorre, en superfície o en trams elevats, paral·lela a la costa, mentre que la B-20, amb origen 
al Nus de la Trinitat, prové de Tiana i discorre tant soterrada com al descobert al seu pas dins el 
terme municipal de Montgat. 

 

 
Imatge 9: Ortofoto de la zona en estudi. 

C‐31 

N‐II 

B‐20

C‐32

FFCC‐R1
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La orografia del terreny és força accidentada, a causa dels turons que hi ha dins el 
terme municipal, com són el turó de Montgat, on s'hi troba el nucli antic del municipi, o els 
turons de Les Guixeries o La Marquesa. 

L’entramat urbà, especialment el nucli antic i les seves proximitats més immediates, és 
força dens i atapeït, fet que permet que l’enrenou de les grans infraestructures s’esvaeixi amb 
certa facilitat a mesura que hom s’endinsa al nucli urbà. Fora de l’entramat més dens, i també 
als habitatges situats a la part més elevada del terme, el soroll constant dels grans eixos de 
trànsit rodat esdevé omnipresent. 

5.2.- Caracterització de fonts/focus de soroll. 

Els focus de soroll més destacats de l’àrea d’estudi es resumeixen a continuació. 

5.2.1.- Trànsit rodat. 

- Autopista C-31, de titularitat autonòmica (Generalitat de Catalunya), amb un 
traçat paral·lel a la Mar Mediterrània, travessa el terme municipal de Montgat 
des de Badalona a el Masnou, suportant una IMD d’aproximadament 68.000 
vehicles diaris, dels quals aproximadament un 4% són vehicles pesants 
(Anuari 2012 del Ministeri de Fomento). 

- Autopista C-32, de titularitat autonòmica però en règim de concessió a 
l’empresa ACESA-ABERTIS. Es tracta de la continuació de la C-31 un cop 
ultrapassat l’enllaç amb la B-20. Suporta una IMD de 99.728 vehicles, amb un 
9’2% de vehicles pesants (dades MFOM, 2012). 

- Carretera N-II, de titularitat estatal. Es tracta de l’antic traçat de la xarxa de 
carreteres nacionals, que connecta, amb un traçat paral·lel al mar pràcticament 
a primera línia marítima, els diferents municipis costers del Barcelonès i el 
Maresme. Presenta una considerable densitat de trànsit, amb una IMD de 
14.000 vehicles, segons l'estudi de Mobilitat del Municipi de Montgat de 
l'agost de 2007, de la Diputació de Barcelona, com a dada més representativa.  

Per que fe a l'entramat urbà dins el municipi de Montgat, no es disposa de l'aranya de 
trànsit del municipi, pel que es desconeixen les dades de trànsit dels principals carrers. 

5.2.2.- Trànsit Ferroviari. 

- Ferrocarril convencional: Línia de rodalies R1 Molins de Rei/Maçanet-
Massanes, operada per RENFE. Aquesta línia connecta els diferents nuclis del 
Barcelonès i el Maresme mitjançant un servei regular de transport de viatgers 
(no s’hi efectuen circulacions de mercaderies). El traçat discorre paral·lel a la 
Mar Mediterrània a primera línia marítima. S’hi comptabilitzen més de 200 
circulacions al dia, totes elles amb aturada a les estacions de Montgat. Per 
tant, la circulació s’efectua a velocitats relativament baixes.  
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5.3.- Realitat sonora de la zona en estudi. 

Des del punt de vista del soroll ambiental i densitat de circulació, Montgat es situa en 
un punt de connexió d'infraestructures viàries de gran capacitat, on la B-20 i C-31 conflueixen 
formant la C-32. 

Així, el casc urbà, els barris de les Mallorquines, les Vilares i el Turó del Mar limiten 
directament amb la plataforma de l'autopista C-31 i, mentre que els barris de el Pla de Montgat i 
Residencial Camí d'Alella ho fan amb l'autopista C-32.  

Aquest tronc de trànsit viari és, amb tota seguretat, l’aspecte més destacat, com a font 
de soroll de tot el terme municipal, ja que el soroll produït pel trànsit resulta perceptible a la 
pràctica totalitat del terme. De fet, si bé l’entramat de carrers a les zones urbanitzades més 
denses com el casc antic, malgrat la proximitat, ajuda a esmorteir el soroll de l’autopista, les 
zones residencials més allunyades pateixen uns nivells sonors que, encara que no molt elevats, 
són gairebé permanents i permeten identificar-ne fàcilment l’origen a l’autopista. 

La carretera N-II i la línia ferroviària de rodalies que discorren a primera línia 
marítima, són també infraestructures de rellevància, i condicionen el clima acústic dels edificis 
situats al front marítim. 

En quant a les activitats industrials properes als nuclis de població de Montgat, 
destaquen els polígons La Morterera i Les Pedreres, en el que no s’hi ubiquen activitats 
d’indústria pesada. 

D’altra banda, es tracta d’una vila de 11.000 habitants, que dona lloc a una certa 
mobilitat interior, que es distribueix pels vials més importants de connexió entre els diferents 
barris.   

5.4.- El PSAMB i el Sistema d’Integració cartogràfica de l’AMB.  

En el transcurs dels treballs d’integració de les cartografies acústiques existents amb 
afectació sobre el terme municipal de Montgat, en el marc dels treballs de confecció del 
PSAMB, es van incorporar els plecs de cartografia acústica següents: 

- Mapa Estratègic de Soroll de l’Autopista C-31 (Generalitat de Catalunya). 

- Mapa Estratègic de Soroll de la xarxa ferroviària de rodalies (MFOM-ADIF). 

El municipi de Montgat no disposava, però, de cartografia acústica (mapes de sorolls) 
ni de Mapa de Capacitat Acústica aprovat en data d’elaboració del plec de cartografies acústics 
del PSAMB. A data d’elaboració del present estudi, però, Montgat ja tramitat l’aprovació del 
Mapa de Capacitat Acústica. 

La integració de les diferents versions de cartografia ha posat de relleu una àrea 
d’afectació paral·lela al traçat de la C-31, fet que en sí no és estrany. No obstant, l’abast de les 
àrees d’afectació mostra una extensió que dóna lloc a dubtes sobre la seva precisió, en tant que 
les afectacions s’allunyen de forma important de l'eix de la via. D’altra banda, a les zones 
situades al litoral l'impacte es presenta com a baix perquè s'ha tingut en compte únicament 
l'efecte del trànsit ferroviari de rodalies i no s'ha inclòs el trànsit viari de la N-II. 

La següent imatge s’extreu del sistema integrat de cartografia acústica de l’AMB, en 
el qual, sobre una base cartogràfica, es mostren tant les àrees d’afectació de les diferents 
infraestructures (àrees i isòfones), com indicadors gràfics de superacions dels nivells sonors 
declarats, respecte als nivells sonors atribuïts en funció del Mapa de Capacitat Acústica vigent, 
o bé respecte a l’ús predominant del territori: 
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Imatge 10: Imatge del sistema integrat de cartografia acústica, PSAMB 2013. 

De forma general, a la imatge es presenten els indicadors de superació en forma 
d’esferes: 

- Esferes taronges indiquen receptors afectats amb superacions moderades, 
d’entre 5 i 10 dBA per sobre dels valors llindars indicats al Mapa de Capacitat 
Acústica o ús predominants del sol. 

- Esferes vermelles indiquen receptors afectats amb superació severa, per sobre 
de 10 dBA. 

Com es desprèn de l’observació de la imatge, hi ha una concentració important 
d’indicadors de superació, tant severa – més de 10 dBA – com moderada – entre 5 i 10dBA – a 
les zones afectades per l’empremta sonora de la C-31. 

Alhora, crida l’atenció el fet que l’empremta sonora de la C-31 estigui formada per 
àrees d’isòfones concèntriques a l’eix de la via, sense què se’n distingeixi la influència 
d’edificis, apantallaments, obstacles d’orografia, etc. Aquesta manca de detall és habitual en la 
primera sèrie de mapes estratègics de soroll de la xarxa viària principal de titularitat 
autonòmica, en tant que la propagació s’ha estimat en base a estadístiques de trànsit radiant el 
soroll en camp lliure, sense contemplar apantallaments, edificis ni obstacles. 

Una de les finalitats d’aquest estudi específic és la realització de l’anàlisi acústic de la 
totalitat de les infraestructures, que permeti determinar si aquests indicadors de superació 
realment es corresponen amb la situació real, i en cas de que així sigui, quines infraestructures 
hi contribueixen de forma més destacada, i quines actuacions correctores podrien donar lloc a 
millores significatives.   

C‐31

N‐II / 
RENFE 
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6.- ANÀLISI/ESTUDI EN DETALL DE L’ÀREA EN ESTUDI.  

6.1.- Treball de camp. 

Per a disposar de dades actualitzades i un bon coneixement de l’àrea d’estudi, s’ha dut 
a terme un seguit de visites a la zona, per tal de copsar In Situ els aspectes més destacats i 
rellevants de l’àmbit del treball: detalls no reflectits a la cartografia, percepció sonora, etc. 
Complementàriament, s’han realitzat sonometries de curta i de llarga durada en ubicacions 
especialment representatives, que serviran per a ampliar informació i contrastar els nivells 
sonors enregistrats In Situ amb els resultats extrets de les modelitzacions. 

Les mesures de llarga durada consisteixen en l’enregistrament dels nivells sonors per 
un període de 24 hores, tasca que permet, a més de conèixer els nivells sonors en sí i 
l’amitjanament de múltiples mostres, constatar l’evolució dels nivells sonors al llarg de les 24 
hores; aquest aspecte ajuda a interpretar el funcionament de l’entorn, els hàbits locals i els 
nivells sonors característics per a cadascuna de les franges horàries. 

Les mesures de curta durada enregistren el nivell de soroll en un punt determinat 
durant un temps d’integració predefinit a criteri tècnic (10 minuts en el cas d’aquest projecte), 
caracteritzant un determinat emissor/s en un moment puntual.  

En el cas concret de Montgat, s’ha dut a terme 1 mesura de llarga durada instal·lant un 
sonòmetre automàtic; la finalitat és la de caracteritzar In Situ l’afectació de la C-31: 

 Punt LLD1: Avinguda Turró, nº1. Trànsit de la autopista C-31. 

Els registres de curta durada s’han centrat en caracteritzar l’impacte acústic de 
l'autopista C-31 en termes de nivells de soroll equivalents (amitjanaments). 

 Punt CD1: Avinguda de la Unió s/n. Trànsit de la autopista C-31, a curta distància 
de la via. 

 
Imatge 11: Imatge dels punts de mesura de llarga i curta durada 
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6.1.1.- Resultats obtinguts. 

A continuació es presenta en mode resum, els resultats de les mesures de curta i llarga 
durada tabulats.  

 

Punt  Data  Lden  Leqdia  Leqvespre  Leqnit  Observacions 

LLD1  27/10/2014  66'8 dBA  65’1 dBA  64’9 dBA  58’0 dBA  Soroll viari C‐31. 

Taula  1. Resultats de les mesures de llarga durada 

Als annexos del present informe s’adjunten les fitxes de llarga durada amb les dades 
complertes. 

A continuació es presenten els resultats de les mesures de curta durada (10 minuts). 

Punt 
Data&hora 
mesura 

LAeq  L10  L90 
Nº de 
Cotxes 

Nº de 
Motos 

Nº de 
Pesants 

Observacions 

CD1 
28/10/2014

17:24 
71,6 dBA  75,0 dBA  64,2 dBa  ‐‐  ‐‐  ‐‐  Soroll viari C‐31. 

Taula  2. Resultats de les mesures de curta durada 

Als annexos del present informe s’adjunten les fitxes de curta durada amb les dades 
completes. 

6.2.- Modelització acústica. 

6.2.1.- Dades d’entrada. 

Les dades introduïdes al model es resumeixen a continuació: 

- Topografia i orografia: model digital del terreny (DTM) tridimensional (x, y i z) 
en malla de 2x2 metres. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, I.C.C.. 

- Volumetria, edificació i urbanització: aixecament tridimensional (x, y i z). Font: 
Barcelona Regional. 

- Vialitat i carrerer: traçat bidimensional (x i y) corregit i adaptat al DTM existent. 
Fonts: Barcelona Regional i Institut Cartogràfic de Catalunya. 

- Xarxa ferroviària: traçat tridimensional (x, y i z). Font: Institut Cartogràfic de 
Catalunya. 

- Aforaments i estadístiques: 

o Vialitat interurbana: N-II. Estudi de Mobilitat del Municipi de Montgat. 
Font: Diputació de Barcelona. 

o Xarxa viària d’alta capacitat: Autopista C-31. Anuari de dades 
d’aforament 2012. Font: Ministerio de Fomento. 

o Xarxa ferroviària: dades d’aforament i programació de circulacions 2014. 
Font: Renfe Operadora/Rodalies Barcelona. 

A la taula següent s’especifiquen les dades d’aforament més representatives de les 
diferents infraestructures contemplades al model. Val a dir, però, que la caracterització de 
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cadascuna de les fonts de soroll respon a un volum de dades molt més extens i detallat; a la taula 
següent es mostren les més representatives. 

 

Eix/Vial/Línia  Tipus  Categoria  IMD/Afor.  % pesats  Vnom 

C‐31  Autopista  Trànsit rodat  68.227  4%  120(100) km/h 

N‐II  Interurbana  Trànsit rodat  14.000  3%  50 km/h 

FFCC RENFE R1  Rodalies  Ferroviari local  214  ‐‐  50<0>50 km/h 

Taula  3. Dades d’aforament. 

6.2.2.- Validació del model. 

En general, convé tenir present que els valors d’aforament introduïts al model, i, per 
tant, els resultats acústics que se’n deriven, són valors que tenen una representativitat anual, 
mentre que les mesures realitzades poden ser de llarga durada (24h) o bé de curta durada (10 
minuts) en un dia o moment concret. Aquest fet fa que pugui existir una desviació entre els 
valors obtinguts al model i els mesurats. No obstant, les desviacions que es puguin detectar, han 
de ser analitzades i contrastades, per tal de poder diferenciar entre resultats incorrectes de la 
modelització, o bé dispersions degudes a diferències entre les hipòtesis anuals calculades, i les 
circumstàncies reals durant les sonometries.  

D’altra banda, és important assenyalar que, generalment, els valors obtinguts al model 
tendeixen a ser lleugerament més elevats que els mesurats o reals, perquè les tècniques de 
modelització obliguen a contemplar les velocitats nominals de cada tram de vial (sent les 
velocitats sensiblement inferiors en el cas de vies de gran capacitat amb episodis recurrents de 
saturació), i d’altra banda les condicions meteorològiques considerades com a base de càlcul 
contemplen sempre una confluència, amb major o menor mesura, de condicions favorables a la 
propagació sonora. En cap cas, però, els mètodes de càlcul inclouen, de forma generalitzada, 
condicions meteorològiques que minvin la propagació del so en ambient exterior. 

A la taula següent s’adjunten les comparatives dels valors obtinguts en el model vers 
les mesures In Situ, tant de llarga com de curta durada. Els valors que s’han pres com a base per 
a la calibració del model es mostren ombrejats. 

 

Punt  Mètode  Ldia (dBA)  Lvespre (dBA)  Lnit (dBA)  Lden (dBA)  Observacions 

LLD1 

Model  67,8 dBA  66,3 dBA  60,6 dBA  69,3 dBA 
Soroll trànsit Autopista      

C‐31 
Mesures  65,1 dBA  64,9 dBA  58,0 dBA  66,8 dBA 

CD1 

Model  73,9 dBA  72,4 dBA  66,8 dBA  75,4 dBA 
Soroll trànsit Autopista      

C‐31 
Mesures  71,6 dBA  ‐  ‐  ‐ 

Taula  4. Valors del model en els punts de mesura del treball de camp. 

A tots els punts d’avaluació in situ hi ha una dispersió de l’ordre de 3dBA, sent 
habitualment el valor calculat superior al mesurat, fet que és coherent amb les variables de 
càlcul considerades al model de trànsit rodat.  
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En conclusió, es considera que els resultats del model són vàlids per a servir com a 
base per a l’anàlisi d’eventuals mesures correctores i preventives. 

6.2.3.- Resultats obtinguts. 

En aquest capítol es duu a terme la presentació dels resultats obtinguts en l’actual fase 
del projecte, així com una comparativa de la zona en estudi en relació a les dades obtingudes del 
PSAMB, treball dut a terme el passat any 2013. 

Dita comparativa es centra en valorar els resultats dels models per isòfones i per les 
zones d’afectació detectades, tot corroborant o desestimant l’impacte acústic i identificant les 
fonts de soroll origen de l’afectació.  

6.2.3.1.- Mapes d’isòfones 

Els resultats de la modelització de l’àrea en estudi mostren l’afectació de l'autopista C-
31, la N-II i la línea ferroviària sobre el municipi de Montgat. En concret, l'autopista C-31 i, en 
menor mesura, la N-II són els principals focus de soroll en quant a afectació al municipi. La 
línia de RENFE/Rodalies de Catalunya que travessa el municipi té una afectació mínima en 
termes de nivells equivalents de soroll (LAeq), tot i així, s’hauria de destacar que els nivells de 
soroll en termes de nivells màxims (LAf_màx) sí s’incrementen considerablement amb la 
circulació de trens, en les zones on les vies queda descobertes. 

A continuació es mostren les imatges dels mapes d’isòfones de la zona en estudi amb 
les dades actualitzades. 

 

 
Imatge 12: Modelització acústica de la zona d’estudi a Montgat en període diürn. 

C‐31 

N‐II / 
RENFE 
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Imatge 13: Modelització acústica de la zona d’estudi a Montgat en període nocturn. 

Com es pot observar al mapa d’isòfones en el període diürn, hi ha una franja 
d’habitatges, els més propers a la infraestructura viària C-31, afectats per uns nivells de soroll 
entre 70 i 75 dBA i alguns inclús per nivells superiors a 75 dBA, tot i que són pocs. Aquests 
edificisde la primera línia enfront de l’autopista, que es troben situats a poca distància de la 
infraestructura, actuen alhora com apantallaments del so, i protegint als habitatges que es troben 
en una segona línia edificada, en tant que permeten obtenir-hi uns nivells de soroll inferiors a 65 
dBA, també adjudicables a les infraestructures viàries.  

El mapa d’isòfones en període nocturn es comporta d’una manera similar al del 
període diürn, amb una diferència amitjanada de 5 dBA en els nivells de soroll. És a dir, la 
primera línia d’habitatges afectats es troba entre 65 i 70 dBA, i la segona línia entre 55 i 60 
dBA. 

6.2.3.2.- Comparativa de nivells entre el PSAMB i els valors actualitzats. 

A continuació es durà a terme una comparativa entre els resultats obtinguts de primer 
treball d’integració de cartografies acústiques, respecte a les dades actualitzades, en base a les 
prediccions dels mapes d’isòfones obtinguts per període dia i nit, entenent que es tracta de les 
franges horàries més importants. 

A nivell metodològic, les diferències en els resultats obtinguts entre els mapes sonors 
recopilats de les diferents administracions titulars i integrats pel PSAMB, i l’actual han de tenir 
en consideració els següents aspectes essencials:  

 En el present estudi s'han tingut en compte els elements que produeixen reflexions 
i apantallaments de l'ona acústica en la propagació des de la font de soroll fins al 
punt de càlcul, com són pantalles acústiques, edificis o irregularitats del terreny. 

 Cal tenir en consideració que les cartografies realitzades per les administracions 
titulars es varen dur a terme amb una perspectiva de treball orientat a caracteritzar 
grans longituds d’infraestructures i àrees molt extenses, i per tant amb un grau de 
detall necessàriament inferior. En els treballs actuals, en canvi, el fet de concentrar 

C‐31 

N‐II / 
RENFE 
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l’estudi en àrees molt més acotades permet l’ús d’una escala de treball molt més 
detallada. 

Les imatges següents permeten una còmode comparativa visual entre els mapes 
d’isòfones actuals amb els del PSAMB del 2013, obtinguts, cal recordar, de l’agrupament i 
suma energètica dels mapes d’isòfones declarats per cadascun dels ens titulars 
d’infraestructures. 

 

 
Imatge 14: Mapa d’isòfones del PSAMB de la zona d’estudi a Montgat en període diürn. 

La principal diferència visual que es detecta entre aquesta imatge i la que es mostra a 
continuació és que el traçat en forma de paral·leles de les isòfones, en el cas dels mapes de 
soroll inclosos al PSAMB, posa de relleu que per als càlculs de les àrees d’afectació no es van 
tenir en consideració la topografia ni els obstacles (inclosos els edificis) situats a l’entorn de la 
infraestructura, ignorant, per tant, l’efecte d’apantallament que aquests obstacles podien imposar 
a la propagació del so. En canvi, s’observa com, en una modelització amb major grau de detall 
que apareix a la següent imatge, l’efecte d’apantallament i l’efecte de la orografia/topografia té 
una influència molt important sobre la propagació del so i, per tant, sobre el mètode de 
determinació de l’àrea d’afectació de l’autopista. 
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Imatge 15: Modelització acústica actualitzada de la zona d’estudi a Montgat en període diürn. 

 

 
Imatge 16: Mapa d’isòfones del PSAMB de la zona d’estudi a Montgat en període nocturn. 
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Imatge 17: Modelització acústica actualitzada de la zona d’estudi a Montgat en període nocturn. 

De forma visual, s’observen diversos fenòmens clars i destacables: 

- Com a conclusió més destacada, s’observen diferències pel que fa a l'extensió de 
les zones d'afectació associades a l’eix C-31. Amb el recàlcul amb les dades 
actuals, les àrees d'afectació per a zones més allunyades de la via és major, sempre 
que no hi hagi elements que produeixen apantallament de l'ona acústica. Això es 
pot deure a la metodologia utilitzada en l'elaboració dels primers mapes estratègics 
de soroll de la xarxa viària d’alta capacitat de titularitat autonòmica, on les corbes 
isòfones es situen a una distància paral·lela a l'eix de la via, resultat d'un càlcul 
simplificat de propagació sonora en camp lliure. 

- La zona d'afectació de la línea ferroviària de RENFE/Rodalies és força menor. En 
certa manera, però, aquest fet és lògic des del moment en què els treballs de 
cartografia acústica dels grans eixos viaris executats des del Ministeri de Fomento 
es realitzaren amb una escala de treball més adaptada a grans àrees de càlcul 
(1:25.000), mentre que un anàlisi en detall com el recollit en aquest estudi permet 
ajustar molt més les variables de contorn amb una precisió molt més elevada.  
Val a dir, però, que els plànols calculats representen nivells amitjanats (LAeq), 
paràmetre que, en el cas del trànsit ferroviari, probablement no el més equiparable 
a l’impacte que percep la població de l’entorn. Tal i com recull la normativa 
catalana, els nivells màxims són un paràmetre que ajuden molt millor a vincular el 
trànsit ferroviari a l’impacte subjectiu experimentat per la població propera a un 
eix ferroviari.   

- Cal destacar també que l'efecte d'apantallament dels edificis i el terreny permet 
veure com es generen zones d'ombra acústica, és a dir, zones on el soroll 
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provinent de la infraestructura queda apantallat i els nivells sonors existents són 
força inferiors. 

- L'actualització de la cartografia acústica permet veure l'efecte total sobre 
l’ambient sonor de la façana marítima tant de la carretera N-II, com de la línia 
ferroviària, mentre que al PSAMB únicament es va poder incloure el soroll 
ferroviari. 

6.3.- Avaluació acústica de la zona. 

El municipi de Montgat disposa de Mapa de Capacitat Acústica aprovat i actualitzat al 
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, el que permet 
comparar els nivells de soroll obtinguts de l'estudi amb els valors objectiu de qualitat acústica: 

 

 
Imatge 18: Mapa de capacitat acústica de Montgat. Font: Web Ajuntament de Montgat. 

Havent estudiat aquest cas en concret, els usos sensibles afectats són essencialment en 
sòl d’ús residencial (A4), per bé que també s’hi identifiquen alguns casos d’usos educatius o 
culturals (A2) situats a les proximitats de l’autopista.  

La comparació entre els resultats del PSAMB i l’actualització mostra diferències 
significatives:  
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Imatge 19: Indicadors de zones de conflicte del PSAMB a l’àrea de Montgat. 

 
Imatge 20: Resultat de l’avaluació d’edificis de l’àrea de Montgat. Periode nit. 

Les principals observacions que se’n deriven són les següents: 

- L’actualització de les dades d’aforament de trànsit al tram de la C-31 retorna uns 
resultats que, respecte als anteriors, identifiquen en general les mateixes zones 
d'afectació. 
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Els edificis afectats per més de 10 dBA es troben enfront de la infraestructura i a 
curta distància, a les zones de les Mallorquines i la Colònia Argentina, fet que ja 
es posava de relleu en la versió anterior del PSAMB a l'àrea de Montgat. 

Cal destacar que el nombre d'edificis que es troben a segona fila de la 
infraestructura afectats pel soroll de trànsit s'ha reduït, amb tota probabilitat, degut 
a què en les primeres versions de mapes estratègics de soroll, realitzats amb un 
grau de detall molt inferior, no es tingué en compte l’efecte d’apantallament de les 
primeres línies d’edificis.. 

- La inclusió en l'abast de l'estudi de la carretera N-II ha permès identificar una àrea 
d'afectació al llarg del frontal marítim a causa de la pròpia carretera. Aquests 
edificis es veuen afectats per nivells d'entre 5 i 10 dBA superiors als objectius de 
qualitat. 

En conclusió, l’actualització del model acústic, i el fet de detallar més les fonts de 
soroll que hi intervenen, posen de manifest que hi ha una afectació important a causa dels soroll 
generat per l'autopista C-31, amb afectacions de més de 10 dBA a les zones de les Mallorquines 
i la Colònia Argentina. Alhora, s’han identificat receptors amb una afectació menor, d'entre 5 i 
10 dBA, a les zones de les Mallorquines, el Turó del Mar i les Vilares.  

Pel que fa a la carretera N-II, la seva afectació es situa entre els 5 i 10 dBA al front 
marítim (les Mallorquines, el Barri Antic i Monsolís).  
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7.- PROPOSTES DE MILLORA. 

En base als resultats abocats pel model, treball de camp i observacions dels tècnics 
durant el desenvolupament de la primera part d’aquest treball, la proposta de mesures per tal de 
minimitzar l’impacte acústic caldria centrar-la en 3 vessants: 

- Reduir l’impacte acústic de l’eix C-31 sobre el municipi.   
El nivell d’emissió de les grans infraestructures depèn de les seves característiques 
intrínseques (tipus d’asfalt, traçat, número de carrils, velocitat, etc.) i la densitat de 
trànsit (número total de vehicles, % de vehicles pesants, etc.),  per bé que aquests 
aspectes són difícilment modificables. En aquest cas, doncs, partint de que és 
inviable actuar en disseny i configuració del propi eix viari, les actuacions han 
d’orientar-se a mètodes d’apantallament i/o increments d’aïllament en els edificis 
afectats. 

- Descongestionar el front marítim del municipi, per la impossibilitat d'instal·lar-
hi apantallaments. Especialment pel que fa al traçat de la N-II, reconduint el 
trànsit per un traçat amb menys incidència sobre usos residencials.  
La reconducció del trànsit que actualment circula pel front marítim requerirà de la 
recerca d’una solució que implica un seguit de condicionants relatius a mobilitat, 
interconnexió amb grans infraestructures, etc. 

- Incrementar els aïllaments en façana dels sectors en els quals les barreres 
acústiques no puguin oferir un resultat suficientment satisfactori, mitjançant un 
programa d’ajuts a la col·locació de dobles finestres com a recurs més habitual en 
aquest tipus de situacions. 

7.1.- Alternatives assajades sobre el model. 

Les alternatives que previsiblement puguin tenir alguna incidència sobre les àrees 
d’afectació calculades mitjançant els models numèrics, s’han introduït com a paràmetres i 
condicions de contorn, per tal d’obtenir una primera aproximació de la utilitat i viabilitat 
d’aquestes actuacions correctores. 

Les actuacions analitzades mitjançant modelització han estat les següents: 

- Col·locació d’apantallaments acústics tradicionals (verticals), paral·lels a l’eix 
viari de l'autopista C-31, per evitar les immissions d’aquest eix d’alta capacitat 
sobre les zones de les Mallorquines, la Colònia Argentina, el Turò del Mar i les 
Vilares. Les pantalles implementades han estat del tipus fonoabsorbent, per reduir 
la reverberació quan hi ha dues pantalles enfrontades, i ubicades sobre el límit de 
plataforma pavimentada.  
Els apantallaments assajats tenen una alçada de 3,5 metres. 

- Col·locació d’apantallaments acústics d’alta eficiència (amb voladís inclinat) per 
incrementar l’eficàcia del supòsit anterior.  
Els apantallament provistos de voladís tenen com a objectiu incrementar la 
difracció de la ona sonora, per tal de millorar el seu rendiment. Aquesta millora 
pot ser molt significativa, ja que l’efecte “ombra acústica” pot estendre’s molt 
més enllà de l’extensió atribuïble a un apantallament lineal clàssic. Tanmateix, 
coronar la pantalla amb una “pestanya” permet assolir resultats satisfactoris 
també a edificis amb alçades on la pantalla clàssica es demostra ineficaç. 
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Imatge 21: Exemple d’apantallament acústic lineal. Font: Climablock. 

 
Imatge 22: Exemple d’apantallament acústic amb voladís.  

 

- La pacificació del trànsit al front marítim de Montgat requereix un estudi en 
profunditat sobre com resoldre la mobilitat dels vehicles que actualment utilitzen 
aquesta via. Es tracta, essencialment, d’una intervenció de caire organitzatiu i 
enfocada a millorar la gestió del trànsit i reordenar la mobilitat local. Així, la 
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solució integral d’aquest aspecte requereix, al marge de valorar la reducció de la 
IMD a l’interior del casc urbà, estudiar com donar resposta a les actuals 
necessitats d’interconnexió amb els eixos viaris existents. En l’àmbit d’aquest 
estudi específic, es valorarà la incidència acústica d’aquesta pacificació, sense 
valorar les implicacions que, a nivell de mobilitat i traçat viari, tindria una solució 
d’aquest caire.  
Mitjançant aquesta proposta, l’objectiu és assolir que l’actual IMD de la carretera 
N-II, que es comptabilitza en 14.000 vehicles,  pugui disminuir significativament, 
ja sigui mitjançant la disminució induïda del trànsit (semàfors, disminució de 
velocitat), com mitjançant una intervenció més incisiva que contempli la 
reconversió en passeig semipeatonal o similar. La disminució d’IMD dependrà de 
la solució adoptada, per bé que una solució efectiva hauria d’assolir una 
disminució de IMD igual o superior al 75% del valor actual, i eliminar de forma 
pràcticament total el trànsit de vehicles pesats. Val a dir que la disminució 
d’aquest 75% és un criteri de consens, en tant que dur a terme plans de millora per 
acabar assolint una eficàcia menor posa en dubte la justificació del pla corrector.   

Per disposar d’un criteri objectiu d’àrea “beneficiada” d’aquestes eventuals millores, 
s’han calculat les immissions a un total de 93 edificis (concretament, agrupacions de finques a 
nivell d’illa/parcel·la), que responen a la pràctica totalitat d’edificacions afectades en major o 
menor grau pel soroll de les infraestructures contemplades en aquest estudi. 

7.2.- Resultats obtinguts. 

7.2.1.- Atenuació de l’autopista C-31 mitjançant pantalla lineal. 

Per a estudiar l’eventual utilitat de col·locar un apantallament acústic paral·lel a l’eix 
de l'autopista C-31, s’ha simulat la col·locació d’una pantalla acústica vertical fonoabsorbent de 
3,5 metres d'alçada en els següents punts de la via: 

1. Sector les Mallorquines costat mar: instal·lació d'un total de 790 metres 
lineals de pantalla, des del c/ de Sant Antoni Maria Claret fins la fi del pont de 
la C-31 en sentit nord. La pantalla s'ha dividit en dos trams per permetre la 
sortida de l'autopista. 

2. Sector les Mallorquines costat muntanya: instal·lació d'un total de 390 metres 
lineals de pantalla, des del c/ de Sant Antoni Maria Claret fins l'alçada del c/ 
de Tarragona. Actualment en aquest punt ja existeix una pantalla però de 
dimensions més reduïdes. 

3. Sector la Colònia Argentina i el Turó del Mar (costat mar): instal·lació d'un 
total de 570 metres lineals de pantalla, des del Passeig de l'Abat Escarré fins 
l'alçada de la Riera d'en Font.  

4. Sector les Vilares: instal·lació d'un total de 275 metres lineals de pantalla, des 
del c/de la Colònia Argentina fins l'alçada del Club de Tennis Turomar. La 
pantalla no es prolonga més en sentit Barcelona perquè els receptors es troben 
en alçada sobre un turó i la pantalla no els afectaria. 

Les pantalles són fonoabsorbents per evitar que es produeixin fenòmens de 
reverberació entre pantalles enfrontades. Aquestes s'ubiquen al marge de la plataforma de la C-
31, tal i com es pot veure a la següent imatge: 
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Imatge 23: Ubicació de les pantalles proposades, i zones potencialment beneficiades. 

En resum, la longitud total dels diferents trams de pantalla és de pràcticament 2.025 
metres lineals, amb una superfície estimativa d’aproximadament 7.087m2. Aquestes dimensions, 
però, queden subjectes a possibles canvis, especialment pel que fa als requeriments de visibilitat 
de la sortida i, la reincorporació del trànsit a la C-31, que poden desplaçar sensiblement 
l’inici/final de pantalla. 

 

 
Imatge 24: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla lineal en període diürn. 

N‐II / 
RENFE 

C‐31



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 17: Montgat. 

IT1310‐07_17 Rev. V01

12 de Desembre de 2014

Pàgina 38/ 72 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

 

 
Imatge 25: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla lineal en període nocturn. 

Com es pot observar, hi ha una reducció significativa dels nivells sonors que 
incideixen sobre la primera línia d’edificis. No obstant, l’àrea d’afectació no experimenta una 
reducció molt acusada, ja que queda delimitada precisament per aquests primers edificis , que 
realitzen la funció d’apantallament i “protegeixen” el casc urbà que s’hi estén al darrera. D’altra 
banda, l’àrea dels sectors industrials Pedreres i Mosterera pateix una propagació força acusada, 
en què la orografia sense dubte té molt a veure, en tant que no hi ha obstacles a la propagació 
del so. Malgrat això, el fet de tractar-se de sòl d’ús preferentment industrial (pendent de 
desenvolupar en alguns sectors) permet que no sigui considerat com a ús sensible.  

La següent taula mostra els nivells sonors calculats als elements receptors puntuals 
distribuïts al llarg de l’àrea d’afectació (mostrant únicament aquells que queden sota l’àrea 
d’influència d’aquest eix viari i amb una millora superior a 3 dBA), destacant en verd aquells 
que presenten una millora superior als 5dBA, i en vermell els casos en què la millora supera els 
10dBA: 

 

Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

2  3,6  3,3  3  3,3 

3  5,1  4,9  4,7  4,9 

4  6,2  6,1  5,9  6,1 

5  10,7  10  9,5  10 

7  3,4  3,4  3,4  3,4 

9  6,5  6,2  5,9  6,1 

12  4,2  4,2  4,2  4,2 

13  4,3  4,3  4,1  4,3 

14  6,3  5,8  5,5  5,8 
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Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

16  7,2  7,3  7,4  7,3 

18  13,8  13,4  13  13,4 

19  6,6  7,4  8,1  7,4 

20  12,7  12,4  12,1  12,4 

22  3,4  3,8  4,1  3,8 

27  4,2  3,9  3,6  3,9 

31  4,4  4,3  4,2  4,4 

36  8,7  8,4  8,2  8,4 

38  6,3  6,1  5,9  6,1 

40  3,3  3  2,8  3 

41  7,3  7  6,7  7 

43  12,3  12,2  12  12,2 

47  10,7  11,2  11,7  11,2 

48  10,6  10,6  10,7  10,6 

53  8,2  8,3  8,3  8,3 

58  3,5  3,3  3,3  3,3 

63  6,3  6,2  6  6,2 

66  4,5  4,3  4,2  4,3 

90  11  10,9  10,8  10,9 

Taula  5. Millores esperables a 4m d’alçada als habitatges més beneficiats per l’apantallament lineal. 

En resum, es pot concloure que els apantallaments acústics lineals paral·lels a l’eix de 
la C-31 aconsegueixen millores destacables en l’àrea d’afectació de l’eix viari. Aquesta 
circumstància s’explica perquè hi ha un nombre elevat d'edificis de baixa alçada a primera línea 
de la C-31, el que afavoreix l'efecte dels apantallaments. Cal destacar també que els edificis de 
més alçada situats enfront de la C-31 presenten una millora elevada a les plantes inferiors, que 
són on es produeix l'obstrucció de l'ona acústica, i una millora baixa o nul·la a les plantes més 
elevades, on la l'apantallament no hi té incidència. 

Es poden assolir increments més destacats modificant el dimensionament de la 
pantalla, en el cas de la pantalla lineal la millora més directa s’assoleix mitjançant increments 
d’alçada i/o longitud. En l’exercici de simulació s’ha implementat un apantallament bàsic amb 
una alçada constant de 3,5 metres. L’increment de l’alçada implica una òbvia millora en termes 
acústics, però per contra implica un increment del cost econòmic i un impacte visual sovint 
difícils de justificar. 

La següent imatge exemplifica com per assolir un efecte acústic destacat a les plantes 
més elevades, caldria implementar un apantallament amb unes dimensions difícils d’encaixar, 
tant en termes econòmics com visuals: 
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Imatge 26: Cas d’un edifici que difícilment quedaria íntegrament protegit mitjançant apantallaments clàssics. 

Pel que fa a les longituds, s’han acotat amb una longitud suficient abans i passats els 
edificis a protegir per assegurar-ne l'eficàcia en aquests. S'ha tingut en compte també la 
necessitat d'accés i sortida de la via, tot i que la configuració assajada hauria de ser estudiada 
per experts en vialitat. 

Caldrà avaluar en detall el punt d’equilibri entre les inversions i l’impacte que seran 
assumibles respecte a la millora objectiva total que experimentarien els ciutadans, ja que poden 
existir configuracions més eficaces en termes de rendiment acústic vers inversió econòmica. 

7.2.2.- Atenuació de l’autopista C-31 mitjançant pantalla amb voladís. 

Com a mostra de les línies de millora que es poden assolir actuant sobre la primera de 
les solucions assajades, s’ha considerat l’apantallament de l’apartat anterior, suposant que està 
acotada en longitud i en alçada per obtenir un escenari comparable. Per a comprovar que se’n 
pot incrementar el rendiment, s’hi ha simulat l’existència d’un voladís inclinat, mètode que 
millora sensiblement el rendiment de les pantalles lineals clàssiques. 

El voladís que s’hi ha implementat es situa al llarg de tota la pantalla, coronant el tram 
simulat a l’apartat anterior. El voladís calculat té unes dimensions de 2 metres amb una 
inclinació de 45º. 

Les següents imatges mostren l’àrea d’afectació estudiada, un cop implementat 
l’apantallament acústic amb voladís. 
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Imatge 27: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla millorada en període diürn. 

 
Imatge 28: Mapa d’isòfones de la solució de pantalla millorada en període nocturn. 

L'apantallament amb voladís permet incrementar el rendiment de les pantalles 
clàssiques, obtenint-se millores més elevades als receptors en relació a l'apantallament de 
l'apartat anterior. També cal remarcar que aquesta pantalla permet que l'ombra acústica es 
projecti fins a alçades superiors, el que afavoreix als edificis exposats de gran alçada. 

La següent taula mostra els nivells sonors calculats als elements receptors puntuals 
distribuïts al llarg de l’àrea d’afectació (mostrant únicament aquells que queden sota l’àrea 
d’influència d’aquest eix viari i amb una millora superior a 3 dBA), destacant en verd aquells 
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que presenten una millora superior als 5dBA, i en vermell els casos en què la millora supera els 
10dBA: 

Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

2  5,9  5,5  5,1  5,5 

3  7,5  7,2  6,9  7,2 

4  12,9  12,9  12,8  12,9 

5  14,6  14  13,6  14 

7  7,3  7,4  7,5  7,4 

8  6,3  5,7  5,3  5,7 

9  9,8  9,4  9,1  9,4 

11  5  4,9  4,9  4,9 

12  8,5  8,7  9  8,7 

13  6,8  6,6  6,4  6,6 

14  9,1  8,6  8,3  8,6 

16  10,3  10,5  10,8  10,5 

18  17,2  17  16,7  17 

19  7,6  8  8,4  8 

20  15,3  15,2  15  15,2 

22  4  4,4  4,7  4,4 

24  4,6  4,2  3,9  4,2 

26  6,3  5,8  5,4  5,8 

27  10,1  10,5  10,8  10,5 

28  5,7  5,4  5,1  5,4 

31  4,4  4,3  4,3  4,4 

34  4,5  4,2  4  4,2 

35  6,2  6,1  6,1  6,1 

36  10,2  9,9  9,7  9,9 

37  3,5  3,4  3,3  3,4 

38  6,7  6,4  6,2  6,4 

40  3,7  3,4  3,2  3,4 

41  12,4  12,1  11,8  12,1 

43  15,6  15,8  15,7  15,7 

47  13,1  13,6  14  13,6 

48  14,3  14,4  14,7  14,4 

53  12,7  13,1  13,4  13,1 

58  9,1  9,5  10  9,5 

61  7,1  6,8  6,5  6,8 

63  9,7  9,8  9,8  9,8 

66  5,1  5  4,8  4,9 

90  14,2  14,1  13,9  14 

93  4,5  5  5,4  5 

Taula  6. Punts de referència. Millores esperables per a l’apantallament amb voladís. 
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Tal i com era de preveure, les millores esperables per a un apantallament amb voladís 
són sensiblement superiors que amb l’apantallament lineal. Es detecta un número important 
d’agrupacions de parcel·les/edificis on la millora supera els 5dBA, i s’incrementa també el 
número de casos en què la millora prevista, en avaluacions a 4 metres sobre la cota de terreny, 
supera els 10dBA respecte a la situació original (actual).  

7.2.3.- Pacificació del trànsit de la carretera N-II. 

El traçat de l’antiga carretera N-II pel front marítim de Montgat es manté a dia d’avui 
a través del vial antic, anomenat ara Carrer de la Marina i Camí Ral, segons el tram. Aquest vial 
suporta en l’actualitat un important volum de trànsit, que incideix directament sobre un entorn 
essencialment residencial amb uns nivells sonors destacables. 

Atès que els resultats obtinguts del càlcul identifiquen algunes superacions d’entre 5 i 
10dBA a les immissions en horari nocturn, s’ha assajat una solució consistent en estudiar quines 
millores es podrien assolir si el trànsit d’aquest eix es disminuís de forma molt destacada, 
reorganitzant la vialitat d’aquest tram mitjançant actuacions de regulació semafòrica, 
limitacions de velocitat, passos sobre-elevats etc, que convidessin al flux de trànsit a buscar un 
recorregut alternatiu més fluït. 

 
Imatge 29: Zones potencialment beneficiades per l’Alternativa 3. 

Suposant que amb mesures de pacificació i reordenació del trànsit local es pogués 
aconseguir una reducció significativa del trànsit (de l’ordre del 75% per tal de què sigui 
raonable l’esforç de reordenació viària respecte les millores acústiques aconseguides), l’antic 
traçat de la N-II podria esdevenir un passeig urbà o una zona semipeatonal en el millor dels 
casos. Val a dir, però, que les alternatives per a solucionar la demanda de mobilitat són escasses 
i que, per tant, la viabilitat d’aquesta alternativa és dubtosa. 

Les següents imatges mostren els mapes d’isòfones que resulten d’implementar 
aquesta proposta, en horari diürn i nocturn:  
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Imatge 30: Mapa d’isòfones de la solució de pacificació de l’Avinguda Barcelona/Valencia en període diürn. 

 
Imatge 31: Mapa d’isòfones de la solució de pacificació de l’Avinguda Barcelona/Valencia en període noctrn. 
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S’observa que la “petjada acústica” de la carretera N-II es difumina de forma clara en 
el moment en què es desvia el trànsit vers un recorregut exterior al casc urbà. La circumstància 
assajada suposa una disminució del 75% de l’aforament actual, i la pràctica desaparició de 
circulacions de vehicles pesats. Això implica que una actuació més dràstica que assoleixi una 
disminució més accentuada (peatonalització), millorarà també el resultat en termes de soroll. 

També s’observa que aquesta actuació permetria que a la pràctica totalitat d'edificis 
s'assolissin els nivells objectiu de qualitat acústica establerts per aquestes zones. 

La següent taula mostra els nivells sonors calculats als elements receptors puntuals 
distribuïts al llarg de l’àrea d’afectació (mostrant únicament aquells que queden sota l’àrea 
d’influència d’aquest eix viari i amb una millora superior a 2 dBA), destacant en verd aquells 
que presenten una millora superior als 5dBA: 

 

Nº finca  Var. Ld, dBA  Var. Le dBA  Var. Ln dBA  Var. Lden dBA 

15  5,8  5,8  5,9  5,8 

17  5,8  5,8  5,8  5,8 

21  5,7  5,8  5,8  5,8 

25  5,9  5,8  5,7  5,8 

30  7,8  8  8,3  8 

31  7,3  7  6,8  7,1 

46  4,3  3,7  3,2  3,7 

50  5,9  6  5,9  6 

51  4,8  3,9  3,1  3,9 

54  4,9  4,7  4,4  4,7 

56  2,7  2,5  2,5  2,5 

57  5,6  5,4  5,4  5,4 

59  5,9  5,9  6  6 

60  5,4  5,3  5,1  5,3 

65  3,1  3,3  3,4  3,3 

68  5,6  5,5  5,4  5,5 

69  6,1  6  6  6 

70  6  6  6  6 

71  6  6  6  6 

73  6  6  6  6 

74  6  6  6  6 

78  6  6  6  6 

81  6  6  6  6 

83  6  5,6  4,8  5,6 

85  6  6  6  6 

86  5,8  5,8  5,8  5,8 

87  6  6  6  6 

88  4,9  4,9  4,9  4,9 

Taula  7. Punts de referència. Millores esperables per a la descongestió del centre de Montgat. 
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Un estudi de mobilitat hauria de determinar, a banda de la pròpia viabilitat d’aquesta 
proposta, quines repercussions tindria sobre la resta del trànsit intern de Montgat, ja que molt 
probablement se’n veuria afectada també la densitat de trànsit a altres zones. Amb aquest anàlisi 
més detallat, es podria determinar amb major exactitud l’abast de les millores en soroll 
ambiental que es podrien assolir en aquesta direcció. 

Val a dir, a més, que la interconnexió de la C-31 amb els entramats urbans de 
Badalona està dissenyada de tal manera que la antiga N-II es manté com una alternativa prou 
vàlida per a garantir l’accés a la banda nord de la façana marítima de Badalona, especialment si 
es ve des del Maresme. D’altra banda, la sortida nº216 de la C-31, sentit nord, convida a ser 
utilitzada per aquells conductors que volen anar cap al Maresme sense passar per la C-32, que és 
de peatge. Si bé és cert que la següent sortida (nº218) encara permet anar a la N-II per evitar 
l’autopista de peatge, l’enllaç dona un revolt considerable (precisament per evitar la zona 
urbanitzada de Montgat), motiu pel qual la inèrcia du a molts conductors, malgrat la regulació 
semafòrica, a agafar la sortida 216, que posteriorment els porta a circular per la façana marítima 
del casc urbà de Montgat. 

En definitiva, per bé que acústicament es tracta d’una alternativa prou interessant, en 
termes de viabilitat es tracta d’una opció qüestionable davant la dificultat de trobar solucions 
que garanteixin la mobilitat de forma àgil i efectiva d’aquesta zona, en cas d’obstaculitzar 
aquest tram de la N-II. 

7.3.- Valoració en termes d’Edificis Exposats. 

Pel que fa a les solucions basades en apantallament acústics, la població potencialment 
beneficiada per actuacions en aquesta línia és relativament elevada en termes percentuals 
respecte a la població total de l’entorn de la infraestructura, ja que bona part de les zones 
residencials afectades es troben a una cota inferior que l'autopista C-31, fet que produeix que 
l'efecte dels apantallaments sigui més accentuat. Per contra, la millora aconseguida és pobre 
sobre els edificis de gran alçada situats enfront de la l'autopista. 

Els principals inconvenients lligats a les intervencions basades en apantallaments 
acústics es divideixen en: 

- La complicació tècnica d’executar pantalles acústiques eficients, respectant alhora 
la connectivitat (sortides i incorporacions) amb eixos propers. 

- Alhora, la presència de pantalles enfrontades obliga a vigilar els efectes de 
reverberació acústica que es poden produir. Amb aquesta finalitat, els 
apantallament s’han considerat fonoabsorbent per la banda de la pantalla exposada 
al soroll de la C-31.  

- Les dimensions i la intensitat sonora de la C-31 a priori exigiria intervenir amb 
apantallament acústics de grans dimensions (alçada i llargada, i voladís de reforç). 
Aquest aspecte però requereix una inversió molt important i tindria un impacte 
visual destacable, per bé que la millora global assolida resultaria prou interessant. 

- En definitiva, les millores esperables en trams de màxima efectivitat quedarien en 
disminucions estimatives superiors a 5dBA en molts edificis, que podrien 
accentuar-se amb increments importants de dimensionaments de l’apantallament. 

- En termes d’avaluació d’edificis, però, convé recordar que els apantallaments són 
més efectius a les plantes baixes que a les plantes superiors. Això vol dir que a les 
plantes més elevades pràcticament no percebrien millora, a no ser que les 
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dimensions de la pantalla (alçades i voladissos) fossin d’un ordre de magnitud 
difícilment assumible en termes econòmics i visuals. 

En quant a les solucions que impliquen canvis en la xarxa de mobilitat, l’efectivitat 
acústica és directament proporcional a l’abast de la modificació que es proposi. Tanmateix, cal 
considerar que la mobilitat local es desenvolupa en forma de xarxa, on modificacions en un tram 
necessàriament té repercussions en els trams del voltant.  

Per tal de comparar les tres alternatives proposades en aquest estudi, la següent taula 
mostra l’estadística de millora acústica vs. nº d’edificacions incloses a l’estudi: 

Resum Estadístic 

Perspectiva de Millora  Alt01  Alt02  Alt03 

<0dBA  40%  39%  43% 

0‐2 dBA  22%  10%  27% 

2‐5 dBA  20%  19%  8% 

>5 dBA  18%  32%  23% 

Taula  8. Percentatge d’edificis receptors que percebran millora. 

Convé tenir present, però, que l’alternativa 1 i 2 resulten directament comparables 
entre sí, pel fet que ambdues alternatives afecten un mateix territori. Per contra, l’alternativa 3 fa 
referència a un altre àmbit del terme urbà de Montgat; per tant, els percentatges d’edificis s’han 
d’avaluar tenint en compte eventuals diferències en la densitat d’edificació d’uns i altres sectors. 

7.4.- Valoració en termes de Població Exposada. 

L’avaluació de les immisions imputables a les infraestructures incloses a l’estudi, i les 
diferents propostes de millora, en termes de població exposada s’exposa en aquest sub-capítol. 

En valors absoluts de població, la següent taula, partint del volum de població 
afectada pels nivells d’immissió per sobre de 30 dBA en la situació actual, indica quants 
ciutadans quedarien inclosos en aquests rangs de valors si s’executessin les alternatives 
proposades com a línia de millora. Per a major claredat, la columna Variació indica el 
diferencial de volum de població de cada nivell sonor, sota cadascuna de les alternatives. 

Estadístiques de Població Exposada. Valors Absoluts. 

dBA 
Estat Actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
nº habitants nº habitants variació nº habitants variació nº habitants variació

35-45 225 522 297 546 321 359 134 
45-50 961 905 -56 835 -126 993 32 
50-55 867 1.107 240 1.160 293 786 -81 
55-60 679 560 -119 1.000 321 1.333 654 
60-65 1.571 1.394 -177 947 -624 832 -739 
65-70 191 18 -173 11 -180 189 -2 
>70 5 0 -5 0 -5 5 0 

Total: 4.499 

Taula  9. Població exposada. Valors absoluts i variacions segons alternatives. 
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Imatge 32: Gràfic comparatiu d’alternatives. Població exposada segons nivells d’immissió. 

 

Tant l’alternativa 1 com la 2 ofereixen unes millores destacables en quant a la 
població exposada a nivells en horari nocturn superiors als 60dBA, constatant-se un clar 
desplaçament de població exposada a categories inferiors. Tanmateix, s’observa com 
l’alternativa 2 accentua la tendència de millora de l’alternativa 1, assolint una disminució molt 
accentuada de la població exposada a immissions d’entre 60 i 65dBA.  

Tant una com altra resolen la pràctica totalitat de casos exposats a immissions 
superiors als 65dBA, fet que permet concloure que la pràctica totalitat d’aquests casos de 
conflicte es situen a les immediates proximitats de la C-31. 

Pel que fa a l’alternativa 3, s’observa que la categoria de població exposada a nivells 
d’entre 65 i 70dBA pràcticament no varia, fet que confirma que aquests casos es situen a 
l’entorn de la C-31. En canvi, hi ha una disminució molt notable de ciutadans exposats a valors 
d’entre 60 i 65dBA, que es desplacen a categories inferiors, especialment a la franja de 55 a 
60dBA. 

Les mateixes dades, expressades en termes relatius (%) respecte a la població total del 
terme municipal afectada per les infraestructures incloses a l’estudit, es mostren a la següent 
taula: 

Estadístiques de Població Exposada. Valors Estadístics. 

dBA 
Estat Actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
nº habitants nº habitants variació nº habitants variació nº habitants variació

35-45 5,0% 11,6% 6,6% 12,1% 7,1% 8,0% 3,0% 
45-50 21,4% 20,1% -1,2% 18,6% -2,8% 22,1% 0,7% 
50-55 19,3% 24,6% 5,3% 25,8% 6,5% 17,5% -1,8% 
55-60 15,1% 12,4% -2,6% 22,2% 7,1% 29,6% 14,5% 
60-65 34,9% 31,0% -3,9% 21,0% -13,9% 18,5% -16,4% 
65-70 4,2% 0,4% -3,8% 0,2% -4,0% 4,2% 0,0% 
>70 0,1% 0,0% -0,1% 0,0% -0,1% 0,1% 0,0% 

Total: 100,0% 

Taula 10. Població exposada. Valors relatius i variacions segons alternatives. 
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Atès que els escenaris assajats únicament contemplen reduccions de nivells sonors, no 
poden donar-se casos en què es detectin “empitjoraments”. En conseqüència, en aquelles 
caselles on s’observi un valor positiu (que implica un augment de població en aquella 
categoria), s’ha d’entendre que aquest augment es deu a ciutadans que “provenen” d’escenaris 
d’exposició prèviament més desfavorables. 

En quant al número d’habitants que, pels efectes de les infraestructures contemplades 
a l’estudi, es troben exposats a un nivell d’immissió nocturn, Ln, superior als 55dBA i que, per 
tant, caldria considerar que es troben en una situació d’incompliment dels objectius de qualitat 
per a usos residencials, l’estat actual i les diferents alternatives ofereixen les següents 
avaluacions: 

 

Resum de Dades de Població Exposada. Objectius de Qualitat. 

dBA 
Estat Actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
nº habitants nº habitants nº habitants nº habitants 

Ln<55dBA 2.053 2.534 2.541 2.138 
Ln>55dBA 2.446 1.972 1.958 2.359 

Taula  11. Població exposada. Avaluació d’Objectius de Qualitat. 

S’observa que les alternatives 1 i 2 aconsegueixen reduir en un 19% i un 20%, 
respectivament, el volum de població exposada a nivells sonors superiors als que la normativa 
vigent considera tolerables per a usos residencials en horari nocturn. En canvi, l’alternativa 3, 
malgrat tot, només aconsegueix reduir en un 3’5% la població en situació d’incompliment en 
horari nocturn. 

En quant a l’anàlisi comparatiu de les diferents mesures correctores analitzades, la 
següent taula mostra el número d’habitants que percebrien algun grau de millora com a 
conseqüència de la posada en pràctica de les mesures correctores proposades: 

 

Població que Percebria Millora. 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Núm. Beneficiaris Núm. Beneficiaris Núm. Beneficiaris 

537 935 820 

Taula  12. Població exposada. Beneficiaris de les diferents línies d’actuació. 

7.5.- Valoració Econòmica dels resultats. 

En termes econòmics, les inversions estimatives associades a cascuna de les propostes 
de millora incloses en aquest estudi es detallen de forma aproximada. (Font: Base de Dades 
BEDEC per a obres d’edificació i enginyeria civil. Versió Gener 2014). 

7.5.1.- Alternativa 1: Pantalla acústica lineal. 

Construcció de 2.025 metres lineals de pantalles acústiques, amb una alçada constant 
de 3,5m, total superfície estimativa 7.087’50m2. Cost de subministrament, muntatge, 
instal·lació, inclosos elements auxiliars, elements de subjecció, etc. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats de formigó. Preu unitari: 120€/m2. Preu total: 
850.500’00 €. 
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- Material bàsic: mòduls prefabricats d’acer i llana mineral. Preu unitari: 125€/m2. 
Preu total: 885.937’50€. 

- Material bàsic: vidre temperat/laminat. Preu unitari: 217€/m2. Preu total: 
1.537.987’50€. 

7.5.2.- Alternativa 2: Pantalla acústica d’alt rendiment (voladís inclinat). 

Construcció 2.025 metres lineals de pantalles acústiques, amb una alçada constant de 
3,5 metres, amb una coronació inclinada de 2m de longitud a 45º d’inclinació, total superfície 
estimativa 11.137’50m2. Cost de subministrament, muntatge, instal·lació, inclosos elements 
auxiliars, elements de subjecció, etc. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats de formigó. Preu unitari: 180€/m2. Preu total: 
2.004.750’00 €. 

- Material bàsic: mòduls prefabricats d’acer i llana mineral. Preu unitari: 187€/m2. 
Preu total: 2.082.712’50€. 

7.5.3.- Alternativa 3: Pacificació del trànsit de la carretera N-II. 

El cost pròpiament dit de disminuir o minvar el trànsit a aquesta via és difícilment 
quantificable, ja que depèn directament de l’estratègia que s’adopti per tal d’assolir aquesta 
finalitat. Així, dificultar el trànsit mitjançant l’augment de la pressió semafòrica és una opció 
relativament econòmica, però que molt probablement s’acompanyaria d’altres actuacions 
(reurbanització, eixamplament de les voreres, etc) amb un abast difícil d’acotar a manca d’un 
pla director més definit. D’altra banda, convé tenir present que actualment la N-II és un vial 
d’elevada càrrega i sense alternativa immediata, motiu pel qual probablement el cost més 
important no radiqui en les actuacions sobre el tram afectat, sinó en l’adequació de recorreguts 
alternatius que garanteixin la mobilitat. 

A fi i efecte de poder comparar aquesta solució amb d’altres de tipologia similar 
proposades en d’altres escenaris de l’Àrea Metropolitana, es considerarà que la inversió 
associada a aquesta mesura correctora, incloent-hi els canvis de senyalització  per als 
recorreguts alternatius, reurbanització, adequació i integració de l’actual eix a l’entramat 
comercial urbà de Montgat, pot suposar un cost total de 500.000€. 

7.6.- Valoració Global dels resultats. 

Segons les dades recollides en aquest estudi informatiu, les alternatives 1 i 2 presenten 
un balanç atractiu en quant a la millora acústica esperable a les zones afectades per l'autopista 
C-31 al seu pas per Montgat, que són les Mallorquines, la Colònia Argentina, el Turó del Mar i 
les Vilares. Aquestes alternatives suposen la instal·lació de pràcticament 2.025 metres lineals 
d'apantallaments verticals de grans dimensions situats paral·lels a l'eix de la C-31. 

En termes de població, de fet, l’alternativa 2 és la que assoleix uns resultats més 
interessants, destacant-se com la més efectiva, amb prop d’un miler de ciutadans que percebria 
millora en major o menor mesura, dels quals prop de 500 persones deixarien d’estar exposades a 
nivells sonors superiors als que s’admeten com a nivells d’immissió màxims en horari nocturn. 

No obstant, caldria dur a terme un estudi més detallat sobre aquesta zona per bé que, 
tot i obtenir-se millores als edificis afectats, caldria estudiar la millora obtinguda en el conjunt 
de la façana dels edificis més elevats, ja que molt probablement hi hauran trams de façana amb 
millores menys destacades o inclús nul·les. A banda d'estudiar la idoneïtat d'instal·lar un 
apantallament, doncs, en fase d’estudi informatiu o de projecte executiu se’n hauria de definir la 
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geometria òptima, amb pantalles de major i menor longitud i alçada, així com configuracions de 
pantalles verticals, amb voladís i mixtes.  

En quant a l’alternativa 3, ofereix uns resultats acústics prou bons però sense arribar a 
ser brillants. A més, la millora assolida en termes de ciutadania que passaria a estar en situació 
de compliment normatiu és molt discreta. Per tant, en aquest cas concret, caldria prendre una 
decisió de caire més aviat estratègic, i escollir entre assolir un volum elevat de percepcions de 
millora, en valor absolut, o bé apostar per establir com a objectiu el major número possible de 
ciutadans que passin a estar exposats a nivells sonors en horari nocturn dintre dels llindars 
definits a la normativa vigent. 

La següent taula exposa el resum de les principals característiques de les diferents 
alternatives estudiades, tant en termes de població afectada, com en termes d’inversió 
econòmica. S’hi mostren les següents variables: 

- Número de ciutadans que, pels efectes de les infraestructures incloses a l’estudi, es 
troba sotmesa a un nivell d’immissió nocturn, Ln, superior als 55dBA. Aquesta 
dada es mostra tant per l’a situació actual , com sota el supòsit de cadascuna de les 
alternatives de millora estudiades. 

- Número de ciutadans que, mitjançant cadascuna de les línies d’actuació, 
percebrien una millora en els nivells d’immissió nocturns. 

- Número de ciutadans que, respecte l’estat actual, experimentarien una millora 
d’immissió tal que passarien a rebre un nivell d’immissió nocturna inferior als 
55dBA. 

- Inversió estimativa associada a cadascuna de les alternatives, considerant la 
implementació bàsica. 

- Ratio d’inversió per ciutadà beneficiat, per a cadascuna de les alternatives incloses 
a l’estudi. 

 

Ratios Econòmics 

dBA 
Estat Actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
nº habitants nº habitants nº habitants nº habitants 

Ln>55dBA 2.446 1.972 1.958 2.359 

Beneficiaris globals 537 935 820 

Variació a Ln<55dBA 474 488 87 

Inversió Estimativa 850.500 € 2.004.750 € 500.000 € 

Ratio €/Beneficiari 1.584 2.144 610 

Taula  9. Taula resum. Comparativa general entre alternatives. 

Tal i com ja s’ha constatat anteriorment, les alternatives 1 i 2 són les que assoleixen un 
resultat més favorable en quant a població que assoleix el compliment de normativa en horari 
nocturn. En concret, l’alternativa 2 és la que aconsegueix un volum major de ciutadans que 
percebrien alguna mena de millora (prop  d’un miler de ciutadans), dels quals 488 passarien a 
complir els nivells d’immissió nocturns. 

Per altra banda, en termes d’inversió, s’observa que la càrrega associada a l’alternativa 
2 és un 35% més elevada que l’alternativa 1, mentre que el número de casos de conflicte resolts 
és pràcticament el mateix (488 persones per l’alternativa 2, respecte 474 per a l’alternativa 1). 
En aquest sentit, i per bé que el número total de ciutadans beneficiats és gairebé el doble en el 



 
 

 
 

Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de l’AMB. 
Cas 17: Montgat. 

IT1310‐07_17 Rev. V01

12 de Desembre de 2014

Pàgina 52/ 72 

 

 

CONSULTORS ACÚSTICS

cas de l’alternativa 2 respecte a la 1, si ha de prevaler el criteri d’inversió versus número de 
casos de conflicte resolts, l’alternativa 1 seria la més encertada. 

Per últim, l’alternativa 3 és la què aconsegueix un ràtio econòmic més baix, però això 
ve acompanyat d’un volum molt discret de casos de conflicte que es resoldrien. En aquest sentit, 
es conclou que l’alternativa 3 és la menys eficient de les tres en termes acústics, aspecte que, 
combinat amb la difícil implementació per la manca de solucions de mobilitat que puguin 
donar-hi sortida, fa que sigui una alternativa pràcticament descartable. 
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Annex I FITXES DE  MESURA DE CURTA DURADA 
 
 



Punt 1
C-31

Dia 29/10/2014

Hora d’Inici 16:25h

Durada 10 min

Leq dB(A) 71,6 dBA
L10 dB(A) 75,0 dBA

L90 dB(A) 64,2 dBA

Cotxes 
(vehicles/10min) -

Motos
(vehicles/10min) -

Pesats
(vehicles/10min) -

Observacions Afectació C-31

Alçada del sonòmetre (m): 1,50
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -
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Annex II FITXES DE  MESURA DE LLARGA DURADA 

 



Lden = 67 dB(A) Leq dia(7-21h) = 65,1 dB(A) Leq vespre(21-23h) = 64,9 dB(A) Leq nit(23-7h) = 58,0 dB(A) 

Punt 1 
Avinguda del Turó, 1, 4t 1a

Observacions: Punt representatiu del soroll de trànsit de l’autovia C-31.

Alçada del sonòmetre (m): 16
Distància a la paret (m): -
Amplada de la via (m): -
Amplada de la vorera (m): -
Tipus de paviment: Asfalt 
Carrils de circulació: -
Sentits de circulació: -

Data: 27/10/2014 – 28/10/2014      Hora d’inici: 17:00h    
Temps total de mesura: 24h  Hora de finalització:  17:00h
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Annex III PLÀNOLS DE CARTOGRAFIA ACÚSTICA 
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Annex IV BUTLLETINS DE VERIFICACIÓ PERIÒDICA 

DELS INSTRUMENTS 
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