
PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA
 

 - 84 - 

11 PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 

La puntuació que es dóna a cada via va íntimament lligada a la quantitat 
d’edificacions que es troben ubicades a la distància de qualitat acústica 
respecte la carretera, però també a la sensibilitat del territori. D’aquesta 
manera, la ordenació del territori ha d’esdevenir un element vertebrador i capaç 
de modelar la qualitat del soroll ambiental.  

En fase de disseny és fàcil prevenir els nivells sonors si es planifiquen 
escenaris no tan favorables a la contaminació acústica i així s’estalvia en 
l’adopció de mesures posteriors sempre oneroses. Per tant, mantenir els 
mapes sònics actualitzats és fonamental per prendre decisions en el 
planejament urbà i territorial que integrin el vector soroll de forma correcta. 

A cada zona de sensibilitat acústica li corresponen uns nivells sonor màxims 
admissibles. L’entorn i les activitats existents determinen el grau de sensibilitat 
que el planejament urbanístic ha de tenir present en definir els usos del sòl. 

S’ha de tenir en compte que com més soroll es permet generar en un espai 
determinat, més soroll s’ha de suportar en aquest espai. Pot establir-se una 
relació entre el tipus d’activitat, el soroll generat i el soroll suportat. 

De tota manera, una bona planificació ha de permetre proveir d’unes bones 
comunicacions amb el mínim impacte en l’entorn, en particular l’impacte sonor. 

11.1 Mesures preventives en la zonificació i l’urbanisme 

A continuació s’exposen mesures aplicables a diferents fases del planejament, 
de la zonificació o de l’elaboració de projectes amb l’objectiu de tenir present el 
factor soroll en el moment de l’inici de les actuacions o per dur a terme aquelles 
que sigui factibles per permetre’n la reducció. 

Una alternativa és reservar els espais situats al costat de la carretera, la font 
del soroll, com a zones d’esmorteïment o protecció, és a dir, no permetre 
construir habitatges al seu entorn i reservar-los per activitats menys sensibles 
al soroll, com poden ser magatzems, zones esportives, indústria poc sorollosa i 
espais verds amb l’objectiu de situar en la primera línia de la font sonora 
edificacions que facin de barrera al soroll i situar en segona línia les zones 
destinades als habitatges, facilitant assumir uns índex d’immissió sonora 
coherents amb les expectatives dels residents. 

La densitat de població, per ser un factor generador de trànsit, no ha de ser 
elevada. No s’han de sobrepassar les 40 habitatges per hectàrea si són de 
caràcter aïllat i les 90 si són edificis alts.  Això d’on surt 

Com hem vist en capítols anteriors, existeixen seccions transversals que són 
desfavorables per a la propagació del soroll. Adoptar en el moment del 
projectes solucions d’aquests tipus pot fer disminuir el grau d’afectació del 
terrenys de l’entorn de manera considerable. Es poden aprofitar obstacles 
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naturals per fer passar la carretera i que facin de barrera al so. Dades més 
concretes sobre les avantatges, sobretot de la secció en desmunt, es poden 
veure en les taules des de la 6.4 fins la 6.9.  

Limitar la velocitat mitja del trànsit o distribuir-lo per altres itineraris alternatius 
de cost similar, de manera que es redueixi la intensitat del trànsit en 
determinats trams més susceptibles, són mesures factibles en la planificació. A 
més a és, si el trànsit és més fluid, es redueixen les acceleracions que 
provoquen nivells sonors més elevats. Per aconseguir-ho es poden sincronitzar 
els semàfors per evitar canvis de velocitat bruscos, evitar aparcaments en 
superfície o segregar vies. 

En les edificacions properes a les infraestructures lineals, és convenient 
propiciar dissenys o formes arquitectòniques que ajudin a protegir els 
habitatges del soroll. Es poden fer façanes en forma de dents de serra 
encaraments oposats a la infraestructura o anar augmentant l’alçada de les 
vivendes a mesura que ens allunyem de la via. 

 

Figura 11.1 Exemples de solucions arquitectòniques (extret de [3] ). 
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Una bona solució és considerar en els projectes d’espais públics, com ara 
places i jardins, el soroll del trànsit de l’entorn dissenyant petits talussos o 
parets amb la finalitat d’aconseguir zones tranquil·les. Cal recordar que la terra 
vegetal aconsegueix reduccions de soroll importants.  

 

 

Figura 11.2 Atenuació del soroll mitjançant talussos vegetats (extret de [3] ). 
 

Si entrem en conceptes més arquitectònics, l’estudi de la distribució de l’interior 
del habitatges també pot ajudar a una menor percepció de soroll. S’han de 
situar les parts més sensibles, dormitoris i sales d’estar, a les zones més 
protegides del soroll i s’han d’emplaçar a les zones més exposades les cuines, 
banys i serveis comunitaris. És important obligar des del projecte a adoptar 
aïllants acústics més exigents en finestres i balcons. 

 




