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6 TIPOLOGIES ACÚSTIQUES BÀSIQUES DE LA 
XARXA CATALANA DE CARRETERES 

6.1 Justificació de criteris 

Establim sis tipologies bàsiques de carreteres definides pels paràmetres més 
rellevants pel que fa a l’emissió de soroll: tipus de carretera, IMD, velocitat, % 
vehicles pesants, proporció entre circulació de nit i de dia, i amplada de la 
infraestructura. 

Tot seguit hi ha la taula de presentació on es mostren els valors dels 
paràmetres. En el cas de la velocitat, s’estableix un valor pels vehicles lleugers 
i un altre pels pesants ja que la diferència de pes afecta en la circulació i, per 
tant, en els soroll que s’emet. 

IMD (veh/d) % dia/nit % veh pesants carrils velocitat (km/h)
5000 8 10 1 x 2 60 / 50 

10000 13 12 1 x 2 90 / 70 
20000 13 9 1 x 2 90 / 70 
50000 14 7,5 2 x 2 120 / 90 
80000 14 6,5 3 x 2 120 / 90 
100000 14 6 3 x 2 120 / 90 

          
Taula 6.1 Tipologies acústiques bàsiques de la xarxa catalana (elaboració 

pròpia a partir de [8] ). 

Intervals d’IMD: Els intervals d’ IMD es defineixen a partir de les dades que 
publica la Generalitat de Catalunya cada any mitjançant un mapa d’intensitats 
en les vies més importants. S’han agrupat totes les vies amb intensitats de 
trànsit inferiors als 5000 vehicles/dia ja que es tracten de carreteres locals on la 
problemàtica del soroll és molt relativa com veurem més endavant.  

Velocitats: Les velocitats s’estableixen a partir de les noves normes de trànsit 
publicades per la Dirección General de Tráfico el 2004. En funció del tipus de 
via es defineixen les velocitats per turismes i vehicles pesants. Tot i que la 
mitjana de velocitat de les diferents carreteres no ha de perquè coincidir amb el 
límit màxim de velocitat establert legalment, s’ha optat per utilitzar-lo perquè és 
un valor teòric que no s’allunya de la realitat.   

% vehicles pesants: El percentatge de vehicles pesants que circulen per les 
carreteres catalanes també vénen definits amb els intervals d’intensitat. Es pot 
observar que en carreteres locals no en circulen gaires, la proporció va 
augmentant a mesura que augmenta el trànsit, és a dir, a mesura que la 
qualitat de les carreteres creix (es permeten velocitats més elevades), però 
arriba a un punt on la circulació de vehicles lleugers es comença a fer molt 
important i, per tant, la proporció de vehicles pesants disminueix. 
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En la definició de les tipologies acústiques bàsiques s’ha optat per prendre els 
valors més desfavorables tant de vehicles pesants com els valors de les 
intensitats de trànsit per trobar sempre valors límits de les distàncies 

  Interval de IMD mitjana Percentatge de 
Longitud (km) trànsit diari (veh/dia) vehicles pesats 

  (IMD)   (% sobre IMD) 
1.612,833 < 1.000  429 8,18% 
745,689 1.001 - 2.000  1.405 8,08% 

1.139,895 2.001 - 5.000  3.274 10,12% 
820,119 5.001 - 10.000  7.156 11,94% 
526,534 10.001 - 15.000  12.262 9,76% 
289,378 15.001 - 20.000  17.135 8,38% 
330,258 20.001 - 50.000  29.636 7,39% 
64,564 50.001 - 80.000  62.699 6,32% 
42,966 80.001 - 100.000  92.315 6,38% 
19,941 > 100.001  126.919 5,98% 

Longitud total   IMD mitjana Mitjana % pesants
5.592,177   7.705 9,18% 

        
Taula 6.2 Trànsit registrat a les carreteres de la xarxa de la Generalitat de 

Catalunya, 2002 (extret de [8] ). 

Horaris: Actualment la distribució de viatges al llarg del temps ha deixat de 
tenir dos pics en les hores puntes degut als desplaçaments obligats. Ara es 
distribueix més uniformement al llarg del temps ja que els desplaçaments no 
obligats són més habituals i solen ser en horaris valls. La tolerància al soroll per 
part dels veïns s’allarga des del matí fins entrada la nit. Per aquestes raons i 
per assegurar-nos d’estar en el cas més desfavorable, es consideren 17 hores 
d‘horari diürn i 7 h en nocturn. Cal precisar també que el mètode C.E.T.U.R.  
recomana agafar Q (veh/h) = IMD/17 per realitzar els càlculs. 

% vehicles de dia/nit: l’argument és semblant al paràmetre anterior. La 
distribució de viatges es va uniformitzant, és a dir, la diferència entre els 
vehicles que circulen en horari nocturn i els que ho fan en diürn, va disminuint a 
mesura que augmenta la població d’una determinada zona. 

Tipus de trànsit: Quan s’ha explicat el mètode de càlcul, hem diferenciat 
quatre tipus de circulació diferents. El cas més desfavorable és el que 
s’estudia. En la primera tipologia, on v = 60 km/h,  podem veure en l’àbac 3.1 
de CETUR que el cas més desfavorable és trànsit accelerat. En les altres 
tipologies, en ser la velocitat elevada, aquest paràmetre perd importància i es 
consideren equivalents el trànsit pulsat accelerat, pulsat continu i fluid continu, 
mentre que el trànsit pulsat desaccelerat emet menys soroll i, per tant, no es 
contempla en els càlculs. 
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Pendent: El pendent afecta significativament fins a velocitats de 60 km/h, per 
tant, només en la tipologia de 5000 veh/dia s’estudiarà tant amb pendent 
superior al 2% com en el cas de pendent horitzontal. 

Plataforma: A partir de les intensitats de trànsit definides, s’estableix una 
secció tipus que s’adapti a la velocitat assignada. La geometria de la secció ens 
dóna el número de carrils adequat. 

Desnivell: Amb la voluntat d’abastar totes les situacions possibles, 
s’estableixen tres tipus de desnivells: pla, desmunt i terraplè. En els dos darrers 
casos es defineixen unes alçades mitges perquè es puguin equiparar a models 
diferents de desnivells. Considerem un terraplè amb una alçada de 5 m i un 
desmunt de parets inclinades superior al 4 m. 

Nivells d’immissió: El càlcul de la distància de la qualitat acústica s’ha fet 
prenent com a referència els valors límit que marca la llei catalana quan es 
consideren carreteres ja existents, és a dir, els valors d’atenció. La zona de 
sensibilitat més adequada en aquest cas és la zona B, sensibilitat moderada. 
Les carreteres generen una servitud sobre el territori i, pel fet de existir, es 
tolera un cert nivell de soroll que la llei reconeix. 

Actualment es fan poques carreteres noves però les que es construeixen ja 
consideren l’efecte del soroll sobre l’entorn i, per tant, el que preocupa a la 
societat són les carreteres anteriors a la normativa perquè són les que poden 
exposar a nivells de soroll excessius a les poblacions properes. 

6.1.1 Taula mostra 

A continuació hi ha una taula d’exemple que mostra com s’han avaluat les 
tipologies escollides i com s’ha trobat la distància de qualitat acústica en cada 
cas. 

Les distàncies s’estimen per una alçada d’edifici de 2 m i 10 m, corresponents a 
un primer pis i a un tercer. A partir d’aquestes dades es pot interpolar nivells de 
soroll per diferents alçades d’edificis. 
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J veh/dia
V km/h

%

%
 número de carrils per sentit
 pla / desmunt / terraplè
 fluid continu / pulsàtil no diferenciat / accelerat / desaccelerat
 horitzontal / ascendent / descendent

vehicles lleugers = veh dia - veh pesants Qvll = Jvll / 17 veh/h
vehicles pesants = veh dia * % pesants Qvp = Jvp / 17 veh/h

vehicles lleugers = veh nit - veh peants Qvll = Jvll / 7 veh/h
vehicles pesants = veh nit * % pesants Qvp = Jvp / 7 veh/h

2. E (emissió sonora Leq per vehicle i hora)

Evll = X dB(A)
Evp = Y dB(A)

a partir de l'àbac 3.1 del mètode de C.E.T.U.R.

3. Dia

3.1 Càlcul del nivell Leq a l'isòfona de referència per hora mitjana (Q)
LeqQvll = Evll + 10*LOG Qvll dB(A)
LeqQvp = Evp + 10*LOG Qvp dB(A)

Leq, total = 10 * LOG(10^(LeqQvll/10) + 10^(LeqQvp/10)) dB(A)

3.2 Càlcul de la distància 
àbac número z (C.E.T.U.R.)

d m

4. Nit

4.1 Càlcul del nivell Leq a l'isòfona de referència per hora mitjana (Q)
LeqQvll = Evll + 10*LOG Qvll dB(A)
LeqQvp = Evp + 10*LOG Qvp dB(A)

Leq, total = 10 * LOG(10^(LeqQvll/10) + 10^(LeqQvp/10)) dB(A)

4.2 Càlcul de la distància 
àbac número z (C.E.T.U.R.)

d m

vehicles nocturns =

IMD - veh nocturns

IMD * % dia/nit

plataforma
desnivell

pendent

vehicles diürns = 

1. Tipologia de trànsit

IMD
velocitat
% dia / nit

% pesants

circulació

Taula 6.3 Taula exemple de càlcul (elaboració pròpia). 

 

 



TIPOLOGIES ACÚSTIQUES BÀSIQUES DE LA XARXA CATALANA DE CARRETERES
 

 - 35 - 

6.2 Càlcul de la distància de qualitat acústica “d” de la xarxa 
catalana de carreteres per zones de sensibilitat acústica 
moderada. 

6.2.1 Càlcul de la distància de qualitat acústica “d” en carreteres 
locals amb IMD ≤ 5.000 veh/dia 

5000 veh/dia
60 km/h vehicles lleugers  50 km/h vehicles pesants
8 %
10 %

 1 x 2 carrils

 accelerada
 horitzontal < 2 %

vehicles lleugers = 4140 veh/dia Qvll = 243,53 veh/h
vehicles pesants = 460 veh/dia Qvp = 27,06 veh/h
vehicles lleugers = 360 veh/dia Qvll = 51,43 veh/h
vehicles pesants = 40 veh/dia Qvp = 5,71 veh/h

Evll = 32,8 dB(A)
Evp = 42,7 dB(A)

a partir de l'àbac 3.1 del mètode de C.E.T.U.R.

 pla

2. E (emissió sonora Leq per vehicle i hora)

4600 veh/dia

vehicles nocturns 400 veh/dia

vehicles diürns

% pesants
plataforma
desnivell

pendent
circulació

1. Tipologia de trànsit
IMD
velocitat
% dia / nit

 

 

LeqQvll = 56,7 dB(A) LeqQvll = 49,9 dB(A)
LeqQvp = 57,0 dB(A) LeqQvp = 50,3 dB(A)

Leq, total = 59,9 dB(A) Leq, total = 53,1 dB(A)

4. Càlcul de la distància

4.1 Dia 4.1 Dia
àbac número 3.4 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.4 (C.E.T.U.R.)

d = 0 m d = 0 m

4.2 Nit 4.2 Nit
àbac número 3.4 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.4 (C.E.T.U.R.)

d = 0 m d = 0 m

h = 2 m

3.2 Nit

PLA

3.1 Dia

h = 10 m

3. Càlcul del nivell Leq a l'isòfona de referència per hora mitjana (Q)
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Taula 6.4 Carreteres amb IMD ≤ 5000 veh/dia amb pendent horitzontal 
(elaboració pròpia). 

4.1 Dia 4.1 Dia
àbac número 3.18 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.18 (C.E.T.U.R.)

d = 0 m d = 0 m

4.2 Nit 4.2 Nit
àbac número 3.18 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.18 (C.E.T.U.R.)

d = 0 m d = 0 m

4.1 Dia 4.1 Dia
àbac número 3.11 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.11 (C.E.T.U.R.)

d = 0 m d = 0 m

4.2 Nit 4.2 Nit
àbac número 3.11 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.11 (C.E.T.U.R.)

d = 0 m d = 0 m

DESMUNT

h = 10 m h = 2 m

TERRAPLÈ

h = 10 m h = 2 m
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5000 veh/dia
60 km/h vehicles lleugers  50 km/h vehicles pesants
8 %
10 %

> 2 %
vehicles lleugers = 4140 veh/dia Qvll = 243,53 veh/h
vehicles pesants = 460 veh/dia Qvp = 27,06 veh/h
vehicles lleugers = 360 veh/dia Qvll = 51,43 veh/h
vehicles pesants = 40 veh/dia Qvp = 5,71 veh/h

Evll = 36,6 dB(A)
Evp = 44,0 dB(A)

a partir de l'àbac 3.1 del mètode de CETUR

1. Tipologia de trànsit
IMD
velocitat

circulació  accelerada
 desmunt amb parets inclinades superior a 4 m

% dia / nit
% pesants
plataforma
desnivell

 1 x 2 carrils

veh/dia

pendent

vehicles diürns 4600 veh/dia

 ascendent

2. E (emissió sonora Leq per vehicle i hora)

vehicles nocturns 400

 

LeqQvll = 60,5 dB(A) LeqQvll = 53,7 dB(A)
LeqQvp = 58,3 dB(A) LeqQvp = 51,6 dB(A)

Leq, total = 62,5 dB(A) Leq, total = 55,8 dB(A)

4. Càlcul de la distància

4.1 Dia 4.1 Dia
àbac número 3.4 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.4 (C.E.T.U.R.)

d = 6 m d = 6,5 m

4.2 Nit 4.2 Nit
àbac número 3.4 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.4 (C.E.T.U.R.)

d = 0 m d = 0 m

3. Càlcul del nivell Leq a l'isòfona de referència per hora mitjana (Q)

3.1 Dia 3.2 Nit

PLA

h = 10 m h = 2 m
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Taula 6.5 Carreteres amb IMD ≤ 5000 veh/dia amb pendent ascendent > 2% 
(elaboració pròpia). 

 

Les carreteres amb IMD inferior a 5000 veh/dia són vies de caràcter local. 
Tenen traçats complicats amb revolts tancats i, en molts casos, falta de voral, 
fets que no permeten velocitats elevades a la vegada que dificulten el pas de 
vehicles pesants.  

La variació important i habitual del pendent longitudinal del traçat fa considerar 
interessant l’estudi del nivell de soroll en pla i en pujada perquè, com s’ha 
comentat en l’apartat anterior, aquest afecta fins a velocitats de 60 km/h que és 
el cas que s’analitza ara. 

La normativa vigent a Catalunya es compleix en tot el territori quan hi ha 
pendent horitzontal o negatiu. La distància de seguretat que s’obté es pot 
considerar nul·la perquè tota carretera disposa d’una zona de servitud de 
propietat pública i, per tant, no hi haurà cap habitatge perjudicat pel soroll. 

En la situació de pendent ascendent no hi ha cap problema durant el període 
nocturn, fins i tot en terraplè ja que una distància de 4,5 m no és important. 
Durant el dia, són els habitatges a menys de 6 m en desnivell pla i menys de 12 
en desmunt els que poden patir molèsties però, en qualsevol cas, no són 
distàncies destacades. 

4.1 Dia 4.1 Dia
àbac número 3.18 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.18 (C.E.T.U.R.)

d = 12 m d = 11 m

4.2 Nit 4.2 Nit
àbac número 3.18 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.18 (C.E.T.U.R.)

d = 0 m d = 0 m

4.1 Dia 4.1 Dia
àbac número 3.11 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.11 (C.E.T.U.R.)

d = 9 m d = 0 m

4.2 Nit 4.2 Nit
àbac número 3.11 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.11 (C.E.T.U.R.)

d = 4,5 m d = 0 m

h = 10 m h = 2 m

DESMUNT

h = 10 m h = 2 m

TERRAPLÈ



TIPOLOGIES ACÚSTIQUES BÀSIQUES DE LA XARXA CATALANA DE CARRETERES
 

 - 39 - 

Aquestes carreteres no té interès mapificar-les perquè no constitueixen un 
problema acústic per la població.  

 
Figura 6.1 Xarxa de carreteres local o secundària (extret de [1] ). 
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6.2.2 Càlcul de la distància de qualitat acústica “d” en carreteres 
comarcals amb IMD = 10.000 veh/dia 

 

 

10000 veh/dia
90 km/h vehicles lleugers  70 km/h vehicles pesants
13 %
12 %

 1 x 2 carrils

 fluid continu / pulsat no diferenciat / accelerada
 horitzontal < 2 %

vehicles lleugers = 7656 veh/dia Qvll = 450,35 veh/h
vehicles pesants = 1044 veh/dia Qvp = 61,41 veh/h
vehicles lleugers = 1144 veh/dia Qvll = 163,43 veh/h
vehicles pesants = 156 veh/dia Qvp = 22,29 veh/h

Evll = 36,0 dB(A)
Evp = 43,0 dB(A)

a partir de l'àbac 3.1 del mètode de C.E.T.U.R.

circulació

8700 veh/dia

vehicles nocturns 1300 veh/dia

plataforma
desnivell

pendent

vehicles diürns

1. Tipologia de trànsit
IMD
velocitat
% dia / nit
% pesants

 pla

2. E (emissió sonora Leq per vehicle i hora)

LeqQvll = 62,5 dB(A) LeqQvll = 58,1 dB(A)
LeqQvp = 60,9 dB(A) LeqQvp = 56,5 dB(A)

Leq, total = 64,8 dB(A) Leq, total = 60,4 dB(A)

4. Càlcul de la distància

4.1 Dia 4.1 Dia
àbac número 3.4 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.4 (C.E.T.U.R.)

d = 14 m d = 12 m

4.2 Nit 4.2 Nit
àbac número 3.4 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.4 (C.E.T.U.R.)

d = 17 m d = 14 m

3. Càlcul del nivell Leq a l'isòfona de referència per hora mitjana (Q)

3.1 Dia 3.2 Nit

PLA

h = 10 m h = 2 m
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Taula 6.6 Carreteres amb IMD = 10000 veh/dia (elaboració pròpia). 
 

Les carreteres que tenen intensitats de trànsit al voltant de 10000 veh/dia tenen 
unes condicions geomètriques adequades perquè els vehicles puguin assolir 
les velocitats límit segons la llei, 90 km/h els vehicles lleugers quan no es tracta 
d’autovies i autopistes i 70 km/h els vehicles pesants, per tant, no cal analitzar 
per separat els casos de pendent horitzontal i ascendent. 

A partir d’aquest cas i en endavant, el període del dia que limita la zona 
d’afectació és la nit. Tot i que la circulació és molt inferior durant aquestes 
hores, la disminució del nivell màxim acústic a 63 dB fa que actuï com a 
element limitant. 

Aquest tipus de carreteres no presenten cap problema acústic quan discorren 
en terraplè en habitatges d’una planta ja que es produeix una zona d’ombra 
que els protegeix. És en pla quan s’està en la situació més desfavorable en 
aquesta alçada, la zona d’afectació arriba fins els 14 m durant el període 
nocturn. 

Si considerem un punt elevat 10 m respecte el nivell del terra, la situació més 
desfavorable es dóna en desmunt perquè és a partir de 20 m des de la 
carretera on es compleix la normativa.  

4.1 Dia 4.1 Dia
àbac número 3.18 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.18 (C.E.T.U.R.)

d = 19 m d = 11 m

4.2 Nit 4.2 Nit
àbac número 3.18 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.18 (C.E.T.U.R.)

d = 20 m d = 11,5 m

4.1 Dia 4.1 Dia
àbac número 3.11 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.11 (C.E.T.U.R.)

d = 15 m d = 0 m

4.2 Nit 4.2 Nit
àbac número 3.11 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.11 (C.E.T.U.R.)

d = 17 m d = 0 m

DESMUNT

h = 10 m h = 2 m

TERRAPLÈ

h = 10 m h = 2 m
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6.2.3 Càlcul de la distància de qualitat acústica “d” en carreteres 
comarcals de trànsit elevat amb IMD = 20.000 veh/dia 

 

 

20000 veh/dia
90 km/h vehicles lleugers  70 km/h vehicles pesants
13 %
9 %

 1 x 2 carrils

 fluid continu / pulsat no diferenciat / accelerada
 horitzontal < 2 %

vehicles lleugers = 15834 veh/dia Qvll = 931,41 veh/h
vehicles pesants = 1566 veh/dia Qvp = 92,12 veh/h
vehicles lleugers = 2366 veh/dia Qvll = 338,00 veh/h
vehicles pesants = 234 veh/dia Qvp = 33,43 veh/h

Evll = 36,0 dB(A)
Evp = 43,0 dB(A)

a partir de l'àbac 3.1 del mètode de C.E.T.U.R.

veh/dia

vehicles nocturns 2600 veh/dia

pendent
circulació

vehicles diürns 17400

1. Tipologia de trànsit
IMD
velocitat
% dia / nit
% pesants
plataforma
desnivell  pla

2. E (emissió sonora Leq per vehicle i hora)

LeqQvll = 65,7 dB(A) LeqQvll = 61,3 dB(A)
LeqQvp = 62,6 dB(A) LeqQvp = 58,2 dB(A)

Leq, total = 67,4 dB(A) Leq, total = 63,0 dB(A)

4. Càlcul de la distància

4.1 Dia 4.1 Dia
àbac número 3.4 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.4 (C.E.T.U.R.)

d = 28 m d = 24 m

4.2 Nit 4.2 Nit
àbac número 3.4 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.4 (C.E.T.U.R.)

d = 32 m d = 28 m

3. Càlcul del nivell Leq a l'isòfona de referència per hora mitjana (Q)

3.1 Dia 3.2 Nit

PLA

h = 10 m h = 2 m
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Taula 6.7 Carreteres amb IMD = 20000 veh/dia (elaboració pròpia). 
 

Aquest tipus de vies no presenten unes característiques geomètriques diferents 
al cas anterior, es tracta de carreteres convencionals amb una intensitat de 
trànsit elevada. 

L’augment del pas de vehicles es tradueix en una disminució de la proporció de 
vehicles pesants que circulen, mentre que la proporció de desplaçaments de 
dia enfront de la nit es manté constant. Això fa que les distàncies que s’obtenen 
no siguin significativament molt superiors a l’últim cas estudiat. 

La secció en terraplè continua sense provocar problemes acústics sobre el 
territori en alçades d’edifici al voltant dels 2 m. La zona d’ombra provocada aïlla 
aquestes àrees obtenint valors d’immissió inferiors als fixats per la llei. 

El cas de desnivell nul respecte el terreny natural, ja és la secció de carretera 
més desfavorable en tots els casos. El desmunt protegeix les zones més 
properes gràcies al terreny que absorbeix part del soroll, mentre que en pla, el 
soroll es propaga sense obstacles. Per aquesta raó, en alçades mitjanes o 
elevades d’edifici, el desmunt és el cas més conservador. 

També s’observa que la secció en desmunt manté semblants les distàncies 
calculades tant de dia com de nit, fet que es repeteix també en les altre 
tipologies comentades. Aquesta diferència és més patent en pla. 

4.1 Dia 4.1 Dia
àbac número 3.18 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.18 (C.E.T.U.R.)

d = 23 m d = 12 m

4.2 Nit 4.2 Nit
àbac número 3.18 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.18 (C.E.T.U.R.)

d = 24 m d = 13 m

4.1 Dia 4.1 Dia
àbac número 3.11 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.11 (C.E.T.U.R.)

d = 27 m d = 0 m

4.2 Nit 4.2 Nit
àbac número 3.11 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.11 (C.E.T.U.R.)

d = 31 m d = 0 m

DESMUNT

h = 10 m h = 2 m

TERRAPLÈ

h = 10 m h = 2 m
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6.2.4 Càlcul de la distància de qualitat acústica “d” en autovies i 
autopistes amb IMD = 50.000 veh/dia 

 

 

50000 veh/dia
120 km/h vehicles lleugers  90 km/h vehicles pesants
14 %
7,5 %

 2 x 2 carrils

 fluid continu / pulsat no diferenciat / accelerada
 horitzontal < 2 %

vehicles lleugers = 39775 veh/dia Qvll = 2339,71 veh/h
vehicles pesants = 3225 veh/dia Qvp = 189,71 veh/h
vehicles lleugers = 6475 veh/dia Qvll = 925,00 veh/h
vehicles pesants = 525 veh/dia Qvp = 75,00 veh/h

Evll = 38,8 dB(A)
Evp = 45,0 dB(A)

a partir de l'àbac 3.1 del mètode de C.E.T.U.R.

43000 veh/dia

vehicles nocturns 7000 veh/dia

plataforma
desnivell

pendent

vehicles diürns

circulació

1. Tipologia de trànsit
IMD
velocitat
% dia / nit
% pesants

2. E (emissió sonora Leq per vehicle i hora)

 pla

LeqQvll = 72,5 dB(A) LeqQvll = 68,5 dB(A)
LeqQvp = 67,8 dB(A) LeqQvp = 63,8 dB(A)

Leq, total = 73,8 dB(A) Leq, total = 69,7 dB(A)

4. Càlcul de la distància

4.1 Dia 4.1 Dia
àbac número 3.31 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.31 (C.E.T.U.R.)

d = 99 m d = 94 m

4.2 Nit 4.2 Nit
àbac número 3.31 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.31 (C.E.T.U.R.)

d = 112 m d = 107 m

3. Càlcul del nivell Leq a l'isòfona de referència per hora mitjana (Q)

3.1 Dia 3.2 Nit

PLA

h = 10 m h = 2 m
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Taula 6.8 Carreteres amb IMD = 50000 veh/dia (elaboració pròpia). 
 

Les carreteres amb IMD al voltant de 50000 veh/dia formen part de la xarxa 
principal de carreteres de Catalunya. Tenen dos carrils per sentit separats per 
una mitjana que fa que el tamany de la plataforma sigui considerablement 
major que la tipologia anterior. 

Aquestes vies, en tenir més capacitat i millors condicions tècniques (seguretat i 
comoditat) permeten velocitats molt més elevades. Es poden considerar 
autovies o autopistes. 

La proporció de vehicles pesants continua disminuint degut al fort augment de 
la intensitat de trànsit. 

A mesura que hi ha major ús d’una via, les puntes de trànsit són més 
destacades, però també afecta a la resta del dia, hi ha un repartiment més 
racional del temps i, per tant, hi ha més vehicles que circulen per la nit. 

El fet més destacable és que el pas de la carretera en terraplè ja comença a 
ser un problema acústic per la zona on passa independentment de l’alçada 
d’edifici. Afecta a una distància límit de 82 i 43 m per una alçada de 10 m i 2 m 
respectivament, durant la nit en els dos casos.  

4.1 Dia 4.1 Dia
àbac número 3.36 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.20 (C.E.T.U.R.)

d = 50 m d = 25 m

4.2 Nit 4.2 Nit
àbac número 3.36 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.20 (C.E.T.U.R.)

d = 54 m d = 27 m

4.1 Dia 4.1 Dia
àbac número 3.33 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.11 (C.E.T.U.R.)

d = 71 m d = 30 m

4.2 Nit 4.2 Nit
àbac número 3.33 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.11 (C.E.T.U.R.)

d = 82 m d = 43 m

DESMUNT

h = 10 m h = 2 m

TERRAPLÈ

h = 10 m h = 2 m
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De tota manera, també cal valorar el salt qualitatiu de valors de les distàncies 
calculades que s’obté en aquesta tipologia. Si ens fixem en el cas més 
desfavorable, pla, obtenim un increment màxim de 80 m si analitzem un tercer 
pis de nit. Però en els altres casos en desnivell pla, s’obtenen increments 
d’aproximadament 70 m. 

El desmunt és el desnivell que menys afecta al territori, amb un increment de 
30 m respecte la tipologia precedent.  
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6.2.5 Càlcul de la distància de qualitat acústica “d” en autovies i 
autopistes amb IMD = 80.000 veh/dia 

 

 

80000 veh/dia
120 km/h vehicles lleugers  90 km/h vehicles pesants
14 %
6,5 %

 3 x 2 carrils

 fluid continu / pulsat no diferenciat / accelerada
 horitzontal < 2 %

vehicles lleugers = 64328 veh/dia Qvll = 3784,00 veh/h
vehicles pesants = 4472 veh/dia Qvp = 263,06 veh/h
vehicles lleugers = 10472 veh/dia Qvll = 1496,00 veh/h
vehicles pesants = 728 veh/dia Qvp = 104,00 veh/h

Evll = 38,8 dB(A)
Evp = 45,0 dB(A)

a partir de l'àbac 3.1 del mètode de C.E.T.U.R.

vehicles diürns

2. E (emissió sonora Leq per vehicle i hora)

68800 veh/dia

vehicles nocturns 11200 veh/dia

% pesants
plataforma
desnivell

pendent
circulació

1. Tipologia de trànsit
IMD
velocitat
% dia / nit

 pla

LeqQvll = 74,6 dB(A) LeqQvll = 70,5 dB(A)
LeqQvp = 69,2 dB(A) LeqQvp = 65,2 dB(A)

Leq, total = 75,7 dB(A) Leq, total = 71,7 dB(A)

4. Càlcul de la distància

4.1 Dia 4.1 Dia
àbac número 3.31 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.31 (C.E.T.U.R.)

d = 134 m d = 127 m

4.2 Nit 4.2 Nit
àbac número 3.31 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.31 (C.E.T.U.R.)

d = 162 m d = 155 m

3. Càlcul del nivell Leq a l'isòfona de referència per hora mitjana (Q)

3.1 Dia 3.2 Nit

PLA

h = 10 m h = 2 m
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Taula 6.9 Carreteres amb IMD = 80000 veh/dia (elaboració pròpia). 
 

A partir de 80000 veh/dia ja estem parlant de carreteres amb una circulació 
molt important de vehicles. La capacitat de la via ha de permetre el pas de tots 
ells i, per tant, la plataforma s’amplia a 3 carrils per sentit. A nivell del mètode 
emprat (C.E.T.U.R.), considerar un carril més per sentit que en el cas anterior 
no fa variar els resultats ja que s’utilitza el mateix àbac perquè la distància a 
l’eix ja és massa gran. 

La condició d’entrada a grans ciutats d’aquest tipus de via fa que la proporció 
de vehicles lleugers que hi circulen augmenti contínuament. 

Cal destacar que la secció en desmunt és la que presenta una zona d’afectació 
més petita per qualsevol alçada mentre que el desnivell nul és la situació més 
desfavorable amb una distància màxima de 162m en un tercer pis i 155m en 
plantes baixes. 

4.1 Dia 4.1 Dia
àbac número 3.36 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.20 (C.E.T.U.R.)

d = 59 m d = 28 m

4.2 Nit 4.2 Nit
àbac número 3.36 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.20 (C.E.T.U.R.)

d = 65 m d = 30 m

4.1 Dia 4.1 Dia
àbac número 3.33 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.11 (C.E.T.U.R.)

d = 101 m d = 47 m

4.2 Nit 4.2 Nit
àbac número 3.33 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.33 (C.E.T.U.R.)

d = 116 m d = 69 m

DESMUNT

h = 10 m h = 2 m

TERRAPLÈ

h = 10 m h = 2 m



TIPOLOGIES ACÚSTIQUES BÀSIQUES DE LA XARXA CATALANA DE CARRETERES
 

 - 49 - 

6.2.6 Càlcul de la distància de qualitat acústica “d” en autovies i 
autopistes amb IMD ≥ 100.000 veh/dia 

 

 

100000 veh/dia
120 km/h vehicles lleugers  90 km/h vehicles pesants
14 %
6 %

 3 x 2 carrils

 fluid continu / pulsat no diferenciat / accelerada
 horitzontal < 2 %

vehicles lleugers = 80840 veh/dia Qvll = 4755,29 veh/h
vehicles pesants = 5160 veh/dia Qvp = 303,53 veh/h
vehicles lleugers = 13160 veh/dia Qvll = 1880,00 veh/h
vehicles pesants = 840 veh/dia Qvp = 120,00 veh/h

Evll = 38,8 dB(A)
Evp = 45,0 dB(A)

a partir de l'àbac 3.1 del mètode de C.E.T.U.R.

vehicles diürns 86000

% pesants
plataforma
desnivell

pendent
circulació

1. Tipologia de trànsit

veh/dia

vehicles nocturns 14000 veh/dia

IMD
velocitat
% dia / nit

 pla

2. E (emissió sonora Leq per vehicle i hora)

LeqQvll = 75,6 dB(A) LeqQvll = 71,5 dB(A)
LeqQvp = 69,8 dB(A) LeqQvp = 65,8 dB(A)

Leq, total = 76,6 dB(A) Leq, total = 72,6 dB(A)

4. Càlcul de la distància

4.1 Dia 4.1 Dia
àbac número 3.31 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.31 (C.E.T.U.R.)

d = 159 m d = 152 m

4.2 Nit 4.2 Nit
àbac número 3.31 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.31 (C.E.T.U.R.)

d = 189 m d = 181 m

3. Càlcul del nivell Leq a l'isòfona de referència per hora mitjana (Q)

3.1 Dia 3.2 Nit

PLA

h = 10 m h = 2 m
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Taula 6.10 Carreteres amb IMD ≥ 100000 veh/dia (elaboració pròpia). 
 

Aquesta tipologia acústica es dóna en molts pocs quilòmetres de carretera a 
Catalunya. Les característiques de la via són semblants a una carretera 
d’intensitat de trànsit de 80000 veh/dia però ara hi ha major circulació de 
vehicles. 

La proporció de vehicles que circulen en el període nocturn no varia, entre que 
la de vehicles pesants continua disminuint, però aquesta vegada en menor 
quantitat. 

Com ja s’ha comentat anteriorment, el número de carrils no és un paràmetre 
determinant perquè quan es parla de distàncies a la carretera tan altes, és 
considera la via una font lineal emissora de soroll. 

La secció transversal més desfavorable continua sent el desnivell pla, obtenint 
distàncies el doble de grans que en el cas del desmunt, clarament la opció més 
favorable a la no propagació del soroll. 

6.3 Resum i dades comparatives 

Les taules que es presenten a continuació permeten veure els resultats 
obtinguts en funció del diferents casos per totes les tipologies de carretera. Les 
distàncies de qualitat acústica que s’obtenen marquen el límit entre aquelles 

4.1 Dia 4.1 Dia
àbac número 3.36 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.20 (C.E.T.U.R.)

d = 65 m d = 30 m

4.2 Nit 4.2 Nit
àbac número 3.36 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.20 (C.E.T.U.R.)

d = 69 m d = 45 m

4.1 Dia 4.1 Dia
àbac número 3.33 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.33 (C.E.T.U.R.)

d = 114 m d = 67 m

4.2 Nit 4.2 Nit
àbac número 3.33 (C.E.T.U.R.) àbac número 3.33 (C.E.T.U.R.)

d = 135 m d = 93 m

DESMUNT

h = 10 m h = 2 m

TERRAPLÈ

h = 10 m h = 2 m
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zones que compleixen la normativa catalana i les que estan exposades a 
nivells sonors superiors. 

Cal destacar que per intensitats superiors als 5000 veh/dia el pendent 
longitudinal no afecta en la propagació del soroll pel territori i, per tant, les 
distàncies de qualitat acústica són les mateixes. 

Taula 6.11 Comparació de les distàncies acústiques calculades amb el mètode 
CETUR (elaboració pròpia). 

Quan treballem amb edificis de més d‘una planta, es pot comprovar que a partir 
del 15000 veh/dia és suficient estudiar la situació d’una carretera que creua el 
territori a nivell pla per trobar la distància de la zona d’afectació més 
desfavorable. Aquesta intensitat correspon a una distància de qualitat acústica 
de 24 m aproximadament. 

En tots els casos, és el període nocturn el que determina la zona segura de 
soroll. 

A la gràfica es poden veure representat els valors calculats interpolant el que 
passa per tota intensitat de trànsit intermèdia. Es considera la situació més 
desfavorable, és a dir, pendent ascendent si la IMD és 5000 veh/dia i 
ascendent o horitzontal en la resta. 

dia nit dia nit dia nit dia nit dia nit dia nit
5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10000 14 17 12 14 19 20 11 11,5 15 17 0 0

20000 28 32 24 28 23 24 12 13 27 31 0 0

50000 99 112 94 107 50 54 25 27 71 82 30 43

80000 134 162 127 155 59 65 28 30 101 116 47 69

100000 159 189 152 181 65 69 30 45 114 135 67 93

dia nit dia nit dia nit dia nit dia nit dia nit
5000 6 0 6,5 0 12 0 11 0 9 4,5 0 0

10000 14 17 12 14 19 20 11 11,5 15 17 0 0

20000 28 32 24 28 23 24 12 13 27 31 0 0

50000 99 112 94 107 50 54 25 27 71 82 30 43

80000 134 162 127 155 59 65 28 30 101 116 47 69

100000 159 189 152 181 65 69 30 45 114 135 67 93

h = 2

ascendent

pla desmunt terraplè

h = 10 h = 2 h = 10 h = 2 h = 10

IMD
(veh/dia)

h = 10 h = 2

IMD
(veh/dia)

horitzontal

pla desmunt terraplè

h = 10 h = 2 h = 10 h = 2
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Alçada d'estudi h = 10 m
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desmunt, nit terraple, dia terraplè, nit

 

Figura 6.2 Estimació de les distàncies d’influència (elaboració pròpia). 
 

Si ens fixem en edificis d’una sola planta, s’obtenen resultats més dispars en 
funció de la secció transversal de la carretera.  

En el cas de desmunt, els àbacs del mètode C.E.T.U.R. són confusos quan 
l’alçada d’estudi és inferior a 10 m o la zona d’afectació no arriba als 20 m, 
situació en la que ens trobem quan la IMD < 30000 veh/dia. Això és degut a la 
pròpia geometria de la carretera, però no representa un problema ja que si es 
considera un talús de pendent 3/2 i una alçada superior a 4 m, trobem que la 
seva projecció en planta representa més de sis metres. Restant-ho a la 
distància de qualitat acústica calculada, ens adonem que ens trobem dins de la 
zona de soroll. A partir d’intensitats de trànsits superiors a l’esmentada ja no es 
presenten problemes de càlcul i és quan es comença a notar l’efecte del 
desmunt, on és el propi terreny el que absorbeix l’energia sonora reduint 
significativament el nivell sonor en punts més llunyans. 
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L’efecte del terraplè en alçades de 2 m és beneficiosa si s’estudien nivells de 
soroll moderats a distàncies més properes de 30 m ja que s’està en una zona 
d’ombra com es pot comprovar en el gràfic.  En distàncies majors, el terraplè es 
va assimilant al desnivell nul a mesura que ens allunyem. 

Les carreteres que estan al mateix nivell que el terreny natural, augmenten la 
distància de qualitat acústica força linealment amb la intensitat, sense presentar 
cap problema. 

Alçada d'estudi h = 2 m
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Figura 6.3 Estimació de les distàncies d’influència (elaboració pròpia). 
 

Per trobar el valor de la zona d’afectació per alçades d’edifici intermèdies, es 
pot interpolar a partir dels valors calculats en les taules. 




