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10 AVALUACIÓ ACÚSTICA DE LES CARRETERES 

Una altra manera de comparar l’evolució dels nivells sonors produïts per les 
carreteres al llarg dels anys és establint una puntuació. 

Podem assignar una nota a cada carretera en funció de la distància de qualitat 
acústica determinada mitjançant la metodologia anteriorment explicada. 
Definim l’interval de temps que ha de passar entre cada recàlcul. Les 
actualitzacions haurien d’estar fixades temporalment en funció de l’evolució del 
parc de vehicles i de les carreteres. 

El fet de tenir un sol número que defineixi un tram de carretera encara facilita 
més veure la necessitat o no de fer un estudi més exhaustiu d’aquell territori 
per aplicar mesures correctores on faci falta. 

10.1 Puntuació sonora de cada punt de la xarxa de carreteres 

Per definir una funció que permeti puntuar la xarxa de carreteres de forma 
coherent s’ha de veure com s’atenua el soroll a mesura que la distància a la 
carretera augmenta. Ja hem dit en capítols anteriors que aquesta relació és, 
per tractar-se d’una font lineal, d’aproximadament 3 dB(A) cada cop que es 
dobla la distància. Si la representem en un gràfic ens dóna una idea de la 
funció que se li pot ajustar. 

La figura següent mostra diferents tipologies de la funció que assigna una 
puntuació a cada punt. Els valors de d són aquelles distàncies en metres on els 
diferents punts de la xarxa assoleixen els nivells d’immissió de la llei contra la 
contaminació acústica. Així observem que quan d valdria teòricament 0,1m 
s’obtindria una nota de 9,9 de màxima qualitat i de mínim impacte. 
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Figura 10.1 Aproximació a diferents tipologies de la funció que assigna una 
nota a cada punt de la xarxa (elaboració pròpia). 
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La funció que millor s’ajusta per trobar una nota per cada punt és la següent: 
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On 

- d: distància de qualitat acústica trobada pels diferents casos estudiats. 
- dmàx = 300 m, cas més desfavorable, representa deu vegades l’amplada 

de la via en autopista. 
- S: factor corrector per sensibilitat acústica 

Alta (A): K = 1/1,5 = 0,7 
Moderada (B): K = 1 
Baixa (C): K = 1/0,5 = 2 

- N: factor corrector per nombre d’edificacions a una distància d de la 
carretera, a banda i banda de la via. 

Número d’edificacions < 10: N = 0.7 
Número d’edificacions entre 10 - 100: N = 1 
Número d’edificacions > 100: N = 2 

Els valors assignats al factor de correcció per sensibilitat augmenten a mesura 
que disminueix la sensibilitat perquè quants més decibels rep un territori, 
menys qualitat ambiental ofereix i, per tant, se li assigna una nota més baixa. 

En el cas del factor de correcció per nombre d’edificacions, la relació és directa. 
Quants més habitatges compleixen la llei, més positiu és. 

10.1.1 Exemples de càlcul 

a) Quina és la nota d’una carretera que a 120 m ja no sobrepassa els valors 
d’immissió, on no hi ha cases i la sensibilitat acústica de l’indret és alta atès 
que en ens trobem en un espai d’interès natural? 
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max10  = 10 e – (120 / 300) x 0,7 x 0,7 =   10 e – 0,196 = 10 x 0,822 = 8,22 

b) Quina és la nota d’una carretera que a 120 m ja no sobrepassa els valors 
d’immissió, on s’hi troben 70 cases i la sensibilitat acústica és moderada atès el 
seu caràcter urbà? 
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max10 = 10 e – (120 / 300) x 1 x 1 =   10 e – 0,4 = 10 x 0,670 = 6,7 

c) Quina és la nota d’una carretera que a 120 m ja no sobrepassa els valors 
d’immissió, on hi ha 115 cases i la sensibilitat acústica de l’indret és baixa atesa 
la presència d’un ferrocarril? 
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max10 = 10 e – (120 / 300) x 2 x 2 =   10 e – 1,6 = 10 x 0,202 = 2,02 
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10.2 Índex Global de a Xarxa de Carreteres 

Definim els paràmetres estadístics necessaris: 

- Esperança de X: E(x) = µX     (10.2) 

On  E(X) = Σxi·P(xi)      (10.3) 

- Variança de X: Var(x) = σX
2    (10.4)  

On Var(X) = Σ (xi - µX )2 ·P(xi)    (10.5) 

A partir de la variança definim la desviació estàndard σ(x) 

On x representa la distància de qualitat acústica i P(x) la probabilitat de que es 
doni en el territori. 

La nota total de la xarxa de carreteres de Catalunya, o Índex Global de la Xarxa 
de Carreteres s’obté a partir dels paràmetres estadístics: 
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On K és un paràmetre que equipara les diferents exigències del territori: 
  Exigència d’equiparament del territori moderada: K = 1 
  Exigència d’equiparament del territori baixa: K = 1,5 

10.2.1 Exemple de càlcul 

Quina és l’índex global sonor d’una xarxa de carreteres IGSXc formada per 4 
punts que tenen una nota respectivament de 6, 7, 3 i 5 punts i l’exigència 
d’equiparament del territori es moderada?  

µx = ∑ xi  p(xi) = (6 x 0,25) + (7 x 0,25) + (3 x 0,25) + (5 x 0,25) = 5,25 

Var(X) = Σ (xi - µX )2 ·p(xi) = (6 – 5,25)2 x 0,25 + (7-5,25)2 x 0,25 +  

+ (3-5,25)2 x 0,25 + (5-5,25)2 x 0,25 =   2,1875 

σ(x) = 2,18751/2  = 1,47 

si K = 1 

IGSXc  = 5,25 e – ( 1,47 / 5,25)  x  1  =  5,25 e – 0,28 = 5,25 x 0,755 = 3,96 

I si l’equiparament del territori fos baix, és a dir K = 1/1,5?  

IGSXc  = 5,25 e – ( 1,47 / 5,25)  x  1 / 1,5  = 5,25 e – 0,1866 =   5,25 x 0,82977 = 4,35 
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10.3 Aplicació als Punts de Control 

Disposem de 287 punts de control que pertanyen a alguna de les 53 tipologies 
definides, per tant, coneixem les distàncies que ens permeten assignar-los una 
puntuació. 

Les carreteres normalment es consideren com a zona de sensibilitat moderada, 
per tant, prendrem el valor de S igual a la unitat. Si fem les combinacions de 
número d’habitatges, la representació gràfica de la funció Nota amb sensibilitat 
acústica moderada és la següent: 
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Figura 10.2 Representació gràfica de la funció Nota en funció del factor 
corrector per nombre d’edificacions (elaboració pròpia). 

 

Per poder comparar resultats, es presenta a continuació la taula on es pot 
veure les notes corresponents a cada tipologia, independentment del nombre 
d’edificacions afectades. 
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Taula 10.1 Puntuació de les tipologies amb sensibilitat acústica moderada 
(elaboració pròpia). 

Aquesta taula justifica perquè N = 0’7. La llei 16/2002 ens exigeix que en zones 
on la sensibilitat acústica és moderada cal que els nivells sonors siguin LAr

 = 68 
dB(A) de dia i LAr

 = 63 dB(A) de nit. Per tant, la carretera que comporta una 
situació més desfavorable ha d’aprovar just. El conjunt d’edificacions que siguin 
menys de 10 unitats i es trobin a una distància d de 300 metres són els que 
reben menys consideracions, són els que reben un 5 de nota. 

Un volum de persones afectades per nivells sonors elevats té una capacitat 
d’exigència superior a un poble petit, per tant, és coherent que rebin un 
coeficient de ponderació per nombre d’habitatges major. 

Podem veure que quants menys habitatges es veuen afectats, més nota obté la 
carretera ja que la quantitat de persones perjudicades per les molèsties és 
menor. Les despeses de millora són més cares relativament parlant. 

Si volguéssim establir notes pels habitatges que es troben en zones de 
sensibilitat alta o baixa a partir de les distàncies calculades, caldria afegir a la 
fórmula un altre paràmetre perquè ara no estaríem calculant la nota en la 
distància d’immissió. Les zones de sensibilitat alta haurien de rebre notes més 

< 10 10 - 100 100 < < 10 10 - 100 100 <
0112 0 10,00 10,00 10,00 3421 84 8,22 7,56 5,71
0211 0 10,00 10,00 10,00 3422 98 7,96 7,21 5,20
0212 14 9,68 9,54 9,11 3423 108 7,77 6,98 4,87
0213 17 9,61 9,45 8,93 3424 118 7,59 6,75 4,55
0313 19 9,57 9,39 8,81 4121 54 8,82 8,35 6,98
1111 16 9,63 9,48 8,99 4221 70 8,49 7,92 6,27
1211 17 9,61 9,45 8,93 4321 83 8,24 7,58 5,75
1213 23 9,48 9,26 8,58 4421 102 7,88 7,12 5,07
1311 21 9,52 9,32 8,69 4422 115 7,65 6,82 4,65
1423 36 9,19 8,87 7,87 4423 134 7,31 6,40 4,09
2121 24 9,46 9,23 8,52 5121 68 8,53 7,97 6,36
2122 35 9,22 8,90 7,92 5321 97 7,97 7,24 5,24
2123 47 8,96 8,55 7,31 5421 118 7,59 6,75 4,55
2221 34 9,24 8,93 7,97 5422 141 7,20 6,25 3,91
2222 45 9,00 8,61 7,41 5423 164 6,82 5,79 3,35
2223 54 8,82 8,35 6,98 6422 177 6,62 5,54 3,07
2321 45 9,00 8,61 7,41 6423 199 6,29 5,15 2,65
2322 57 8,75 8,27 6,84 8321 135 7,30 6,38 4,07
2422 73 8,43 7,84 6,15 8421 173 6,68 5,62 3,16
2423 82 8,26 7,61 5,79 8422 205 6,20 5,05 2,55
2425 96 7,99 7,26 5,27 10321 161 6,87 5,85 3,42
3121 40 9,11 8,75 7,66 10422 230 5,85 4,65 2,16
3221 54 8,82 8,35 6,98 10423 245 5,65 4,42 1,95
3222 68 8,53 7,97 6,36 13321 195 6,34 5,22 2,73
3321 68 8,53 7,97 6,36 13421 240 5,71 4,49 2,02
3322 81 8,28 7,63 5,83 13423 280 5,20 3,93 1,55
3323 90 8,11 7,41 5,49 màxim 300 4,97 3,68 1,35

d (m)
número d'habitatgesnúmero d'habitatges

Tipologia d (m) Tipologia
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baixes perquè les distàncies han estat trobades fixant els límits de zona 
moderada, valors que per aquestes zones són massa alts i que, per tant, no 
complirien la llei. D’acord amb la zonificació, perquè un sòl sigui apte per un 
cert ús, el nivell de soroll del seu entorn no ha d’excedir el nivell màxim 
admissible fixat per la seva zona. De la mateixa manera, les zones de 
sensibilitat baixa, tenen el límit en LAr

 = 75 dB(A) de dia i LAr
 = 70 dB(A), encara 

tenen marge per seguir sota els límits exigits i, per tant, la nota corresponent a 
aquesta distància seria més alta. 

Per trobar l’índex Global de la Xarxa de Carreteres actual, farem una hipòtesi 
intermitja i prendrem N = 1. Els valors que es troben vénen a continuació. 

E(x) = µX = 8’16 

Var(x) = σX
2 = 2’1 

σX = 1’45 

Prenent com a hipòtesi que l’equiparament amb el territori és moderada, és a 
dir, K = 1, el valor de l’índex és: 

K

C eIGX
⋅−

⋅= µ
σ

µ  = 6’86 
Si considerem ara que l’equiparament al territori és baix, obtenim llavors: 

K

C eIGX
⋅−

⋅= µ
σ

µ  = 7,66 

 




