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9 CAMPANYA SOBRE EL TERRENY 

En el capítol cinquè d’aquesta tesina hi ha l’apartat on es parla del control 
acústic de la xarxa de carreteres de Catalunya. En ell s’explica els passos a 
seguir per realitzar un control exhaustiu dels nivells sonors i determinar quines 
àrees són susceptibles de patir molèsties i quines compleixen la llei 16/2002. 

Fins ara s’han definit les tipologies acústiques dels diferents tipus de carreteres 
que existeixen en territori català. Utilitzant el cas més desfavorable, s’han 
determinat les distàncies de qualitat acústica per cada cas i s’ha realitzat una 
classificació. Tot això s’ha fet mitjançant un mètode de previsió, basat en les 
teories d’emissió i propagació del soroll. 

El tercer pas ha estat definir els punts de control que determinen les 
característiques concretes de cada tram de carretera. 

En aquest capítol el que es pretén és desenvolupar el quart i últim pas per 
realitzar un control acústic adequat, fer mesuraments sobre el terreny per 
comparar amb els resultats teòrics i valorar com afecten les diferents seccions 
de la carretera en la propagació del so. 

Els mètodes de mesuraments complementen els de previsió perquè donen 
informació concreta d’un punt. La combinació dels dos mètodes proporcionen 
una millor i més operativa avaluació. 

Els mètodes de previsió, el mètode de CETUR utilitzat en aquest treball, són 
molt bons per estudiar el soroll del trànsit rodat. Els seus menors costos  i la 
seva gran fiabilitat indiquen que s’han de preferir a l’hora d’avaluar el soroll. Es 
poden desenvolupar un gran nombre d’escenaris, com ja hem pogut veure, 
perquè introdueixen molts paràmetres. Però com a conseqüència de les 
diferències entre països i degut també a la continua evolució de la reducció 
d’emissió de soroll en països desenvolupats per la implementació de polítiques 
antisoroll, els mètodes de previsió s’han de contrastar i modificar, de forma 
continuada, per tal d’adaptar els nivells teòrics d’emissió als reals. 

9.1 Mesura del soroll 

El soroll que prové del trànsit mesurat en la voravia és molt variable en quant a 
intensitat, la qual cosa fa inviable poder determinar el seu nivell amb una simple 
lectura en fast. Per això, cal recórrer a sèries estadístiques de dades que 
facilitin la seva manipulació, comparació i entesa.  

LN és el nivell assolit el N% del temps i es parla aleshores de L10, L50 i L90 que 
són els més usats com ja s’ha comentat anteriorment. Per exemple, L90 és el 
nivell sonor superat el 90% del temps i és un bon indicador del soroll de fons. 

Aquests indicadors van bé per saber màxims, mínims i variacions del soroll, 
però per saber el nivell continu al qual està sotmesa la població s’usa Leq, molt 
més adequat. 
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Per conèixer el nivell de soroll en un ambient determinat cal mesurar la pressió 
sonora mitjançant un sonòmetre. Degut a la variabilitat del soroll i a les 
múltiples circumstàncies de l’indret on es mesura, cal realitzar mesures 
preestablertes. D’aquesta manera es poden comparar valors de diferents llocs 
o d’un mateix lloc però en moments diferents de forma objectiva ja que la 
mesura dels paràmetres clarament definits es realitzen segons un esquema 
prèviament acordat. 

El sonòmetre és l’eina imprescindible per mesurar el nivell de soroll que hi ha 
en un moment determinat i per verificar amb garanties el compliment de 
normatives i ordenances del soroll. El mesurament correcte del soroll és d’una 
gran importància per les conseqüències que se’n poden derivar. Cal tenir 
coneixement de la precisió i de les limitacions dels instruments i de les 
tècniques de mesurar. 

És interessant el disseny d’una fitxa que faciliti la tasca d’obtenció i d’avaluació 
de les dades. En ella s’han d’incloure amb tota claredat la localització del 
sonòmetre, data i hora (indispensables per indicar la variabilitat del trànsit en el 
temps), interval de mesura on s’indiqui quan comença i quan acaba (important 
perquè Leq depèn del període de temps), distància del sonòmetre a la façana, 
tipus de paviment, pas d’autobusos i carril de circulació, mesures obtingudes, 
alçada dels edificis, número de carrils per sentit i amplada de cadascun d’ells 
amb el voral i, finalment, intensitat de trànsit tant de vehicles lleugers com de 
pesants, si és possible. 

9.1.1 Condicions específiques pel trànsit de carreteres 

Lloc de mesurament: s’ha de mesurar en aquells punts on es puguin obtenir 
dades interessants, és a dir, on hi hagi un canvi significatiu de vehicles (IMD), 
de velocitat o altres paràmetres que puguin afectar a l’emissió de soroll. Es va 
establint uns punts de mesura que van cobrint la xarxa. 

Lectures: mitjançant  lectures que poden ser entre 10 i 20 minuts ja es pot 
extrapolar per la resta del període. Normalment en carreteres es treballa amb 
mesures de 15 minuts aconseguint Leq,15min. 

Períodes: els nivells sonors varien segons l’hora del dia en funció de les 
costums de la població. Els períodes escollits han de ser representatius i cal 
comprovar que s’ajusten a la realitat. En carreteres es pot establir una única 
lectura durant la nit i tres durant el dia que es faran en els següents períodes: 

- Entre les 7:30 – 8:30 h matí 
- Entre les 12:00 – 13:00 h migdia 
- Entre les 19:00 – 20:00 h vespre 
- Entre la 1:00 – 3:00 h nit 

Interval de temps per repetir les mesures:  si el que es vol és fer un 
seguiment continu de l’estat de les carreteres, cal fer mesures cada 6 mesos o 
cada any, en funció del tipus de carretera, per veure quina tendència té cada 
via a mesura que passen els anys. 
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Característiques del punt de mesura: el punt de mesura ha de ser 
representatiu. 

- Recta d‘unes desenes de metres, pla i amb visibilitat. 
- No en revolts. 
- No en recta llarga. 
- Pla, evitar pujades i baixades. 

També seria convenient mesurar en indrets o el soroll sigui únicament produït 
per la infraestructura per tal de que la informació sigui extrapolable a d’altres 
situacions. 

Caracterització de la distància de mesura: Aquest treball vol comprovar 
que la distància de qualitat acústica, és a dir, el punt més proper a la via on 
segur que es respecten els nivells d’immissió contemplats en la llei, obtinguda a 
partir del model de la Guide du bruit es correspon a la realitat. Per tant, el 
sonòmetre, d’acord amb la tipologia acústica de cada carretera, es col·locarà a 
la distància on s’assoleix el valor de qualitat. Les distàncies es poden veure en 
la taula 8.2 del capítol anterior.  

La influència de les condicions meteorològiques s’incrementa amb la distància, 
per tant, cal tenir-les presents si les mesures es fan lluny de la via. 

De tota manera, si el que es pretén es comprovar el nivell sonor que hi ha en 
un edifici concret, el sonòmetre es col·locarà a 1’5 m del sòl i a 3’5 m de 
qualsevol paret. 

Extrapolació: ara cal aplicar la fórmula que separa el soroll de dia i de nit. 

Tenim tres mesures pel període diürn (LAr1, LAr2 i LAr3) i a cadascuna se li dóna 
el mateix pes, com que a aquests període li corresponen 16h, el pes és 16/3. 
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En el període nocturn només tenim una mesura que ja considerem 
representativa (LAr1). 

En les condicions que s’ha establert la mesura del nivell sonor de la carretera , 
podem establir per tenir un valor orientatiu que quan es dobla la distància amb 
la font, el soroll disminueix en 3 dB. D’aquesta manera es té caracteritzada tota 
la secció de la via.  

9.2 Actuacions 

A partir del mètode del CETUR s’han obtingut els resultats estimats dels nivells 
sonors corresponents a cada tipus de via però ara cal establir una metodologia 
de mesures acústiques per fer les comprovacions necessàries. 
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És important tenir clar quin és l’objectiu que es busca a l’hora de plantejar 
quants punts caldrà prendre mesura i quins són els més adequats. En aquest 
treball se’n presenten dos. Per una banda establir un criteri que ens permeti 
mapificar la xarxa de carreteres a nivell global, i, per l’altre, poder dur a terme 
les comprovacions que es precisin com podria ser el cas de denúncia per part 
dels veïns d’algun municipi. 

9.2.1 Mapificació de la xarxa de carreteres 

Tenir un coneixement de l’estat global de la xarxa catalana de carreteres és 
molt important per tal de poder perdre mesures allà on calgui, a la vegada que 
ajuda a una planificació coherent del territori.  

El que ens interessa és determinar les àrees a l’entorn de la carretera i durant 
tota la seva llargada on no es compleix la llei d’immissió 16/2002. S’ha treballat 
considerant la situació més desfavorable, desnivell pla i període nocturn, 
perquè precisament el que es busca es descartar tot aquell territori on segur 
que no hi ha nivells sonors superiors als que contempla la llei. No es 
consideren els efectes desfavorables deguts a altres factors com la 
meteorologia perquè són variables i no sempre són un inconvenient. 

Els 287 punts de control que s’han estudiat en el capítol anterior són la 
referència de partida. Hem associat cada un d’ells a un tram de la carretera 
corresponent i els hi hem assignat una tipologia en funció de les seves 
característiques (veure taula 8.3). 

S’ha de tenir present la importància de seguir un règim rigorós de mesures per 
caracteritzar el territori adequadament. Però fer mesures sistemàtiques durant 
tota la carretera per a tota la xarxa és del tot inviable ja que caldria fer lectures 
de masses punts i el seu cost econòmic i temporal seria exagerat. Per tant, no 
s’ha de confondre rigorositat amb infinitat de mesures. 

La idea és determinar un nombre suficient de punts, de manera lògica i 
coherent, que ens permeti tenir una visió global i actual de la situació de la 
xarxa de carreteres, a la vegada que ens permeti fer previsions futures. 

Per començar, observem que la classificació de tipologies acústiques consta de 
53 varietats diferents. En la taula 8.2 hem assignat un seguit de punts de 
control a cada tipologia, conferint al conjunt de punts pertanyents al mateix grup 
les mateixes característiques que influeixen en la propagació del so. Per tant, si 
escollim un punt de control de cada grup i hi realitzarem la mesura, estem 
obtenint un resultat que correspon a una tipologia i que, per la mateixa relació, 
és aplicable als altres punts de control del conjunt. 

Per posar un exemple, es pot dir que si fem una mesura a la via C-31 a l’alçada 
de Sant Feliu de Guíxols, punt de control 41, és equivalent al resultat que 
sortiria si féssim la mesura a l’alçada de Calafell, punt 91, tots dos del tipus 
2221 (veure taula 8.2). 
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Però podem portar aquest criteri més enllà i comparar punts de diferents 
carreteres. Per exemple, en el punt de control 207, corresponent a la carretera 
A-7 al seu pas per Vilafranca del Penedès, li fem una lectura del nivell de sonor 
corresponent a la distància obtinguda mitjançant el model teòric. Podem aplicar 
el resultat obtingut al punt 54 i 239, corresponents a la C-55 per Manresa i a la 
A-2 per Riudellots de la Selva respectivament. Tots tres punts pertanyen al 
tipus 3222, és a dir, tenen una IMD compresa entre els 20000 i 30000 
vehicles/dia, 90 km/h de velocitat mitja dels vehicles lleugers i un percentatge 
d’entre 10 i 20% de vehicles pesants. 

És important recordar, arribats a aquest punt, que el que es busca en aquest 
treball és definir dues zones: la zona on la llei 16/2002 es compleix i la zona on  
és probable que no. Cada carretera té unes característiques pròpies 
específiques que difícilment coincideixen amb una altra. Però si considerem un 
cert marge en elles i les agrupem podem fer aquestes aproximacions en els 
nivells sonors. 

Aquest sistema té molts avantatges. Primerament, la quantitat de punts 
necessaris per establir les distàncies de qualitat acústiques són molt pocs, 
només 53 si ens limitem estrictament a mesurar un punt per tipologia, però fins 
hi tot si decidim fer-ne dos, amb un centenar de punts és suficient. Per això és 
tant important tenir ben definida la taula de tipologies i és imprescindible anar-la 
actualitzant si durant el pas dels anys els paràmetres canvien notablement. 

El segon avantatge és la possibilitat de triar punts segons conveniència. El 
sonòmetre s’ha de col·locar a la distància corresponent a cada tipologia, però 
pot ser que sigui una zona de difícil accés o plena d’obstacles que no permetin 
obtenir resultats fiables. En aquest cas, escollim un altre punt del mateix tipus 
que tingui unes condicions de mesura més adequades. 

És molt útil per estalviar en personal i equips. Per realitzar totes les mesures 
necessàries calen els sonòmetres i les persones encarregades d’utilitzar-los. A 
part dels pocs punts necessaris, el fet que es puguin utilitzar diferents vies pels 
mateixos casos redueix molt el temps de la campanya. Cada equip tria els 
punts segons proximitat o recorregut que faci.  

Amb el mostreig realitzat, ja es pot procedir a l’anàlisi de les dades, comparar-
les amb el model de previsió i, finalment, plasmar-ho en el format desitjat: mapa 
o llistat de carreteres amb les distàncies corresponents, com es veurà en 
l’apartat següent. 

9.2.2 Mostreig específic 

La informació de la qual es parteix és la mapificació anterior. Ja hem comentat 
que en agrupar les carreteres segons unes característiques comunes fa que es 
perdi precisió en el valor que s’obté de distància d’afectació. 

El fet de considerar el cas més desfavorable en propagació de soroll, fa que 
existeixi una franja del territori on no està tant clar que no es compleixen els 
nivells exigits per la llei. La carretera no discorre sempre en terreny pla, sinó 



CAMPANYA SOBRE EL TERRENY
 

 - 76 - 

que poden existir terraplens i desmunts i aquests, normalment, ajuden a evitar 
a propagació del so. També hem de recordar que hem treballat amb un trànsit 
pulsatiu accelerat, però que només es dóna en llocs concrets de les carreteres 
(sortides d’enllaços o peatges per exemple). 

Els habitatges que formen part d’aquesta franja d’incertesa sobre si els nivells 
sonors són inferiors als que la llei diu, són els demandants de mesures 
específiques per establir el nivell sonor exacte que reben. 

El mètode a seguir és senzill. L’afectat, individual o municipal, indica la posició 
de la vivenda on considera que les molèsties degudes al trànsit són excessives 
i de quina carretera es tracta. Amb les dades que es disposen de la via (veure 
annex I) es determina la tipologia de la carretera i obtenim la distància de 
qualitat acústica. Si la posició de la vivenda és superior al valor obtingut, podem 
concloure sense dubtes que els nivells sonors que arriben són inferiors als 
legalment establerts. Si la posició de la casa és inferior o propera al valor 
obtingut, és necessari enviar un equip perquè realitzi una mesura. Si es 
confirma l’excés de nivell sonor es podran exigir que s’hi facin les millores 
necessàries. 

9.3 Mapes de soroll 

Un mapa de soroll és l’expressió gràfica de la situació sonora d’un territori en 
un moment donat. Ens permet conèixer els diferents graus de sensibilitat 
sonora d’un territori en un moment donat. Per això és tant important actualitzar-
lo, ja que és un instrument de vigilància ambiental. 

El mapa es pot fer a partir únicament dels valors obtinguts del mètode de 
previsió del CETUR, però és convenient combinar-ho amb els resultats 
obtinguts en la campanya sobre el terreny per assegurar-nos que sigui 
coherent amb la realitat. 

L’objectiu d’un mapa de soroll és permetre que es copsi ràpidament la situació 
sonora del territori que abasta. 

Un mapa condensa molta informació en poc espai, però el fet que estigui 
representat clarament, facilita la lectura i permet extreure conclusions. 

Els estudis d’impacte ambiental d’infraestructures lineals com carreteres i 
autopistes contenen mapes de soroll on els nivells sonors es representen 
mitjançant corbes isofòniques projectades sobre el mapa, com a les corbes de 
nivell dels mapes topogràfics. Aquestes corbes uneixen punts que indiquen el 
mateix nivell de soroll LAeq, en general en intervals múltiples de 10 dB(A) o 5 
dB(A). 

Mitjançant el mapa de soroll es pot determinar el nombre d’habitatges afectats 
en cada interval de nivell de soroll. Aquesta tècnica permet identificar totes 
aquelles cases que estan exposades a nivells de soroll superiors als establerts 
a la legislació i, per tant, definir les mesures atenuants per restituir els ambients 
acústics als nivells sonors definits en la legislació catalana. 
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Aquests mapes poden també han de preveure com varia el nivell sonor sota 
hipòtesis determinades de modificació del flux de vehicles, entre d’altres 
condicionants. 

Per tant, és important que els mapes de soroll de trànsit es facin de manera 
que recullin a la vegada les dades de nivell de soroll equivalent i les dades del 
nombre de vehicles lleugers i pesants en circulació. S’han de mostrar suficients 
punts com perquè la informació sigui representativa de tota la via. 

En general, les successives fases del desenvolupament i de les aplicacions 
dels mapes de soroll de trànsit comprenen una preparació prèvia, el 
mesurament, i la determinació dels paràmetres (nombre de vehicles, etc.), la 
representació en el mapa, unes conclusions i recomanacions que deriven de 
l’anàlisi i el manteniment o seguiment de la seva evolució. 

L’actualització dels mapes de soroll de trànsit és fonamental. S’han de portar a 
terme quan en el territori es produeixin canvis urbanístics, mobilitat viària, 
accions de sanejament acústic o d’altres actuacions que puguin modificar el 
mapa. 




