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12 CONCLUSIONS 

A continuació s’exposen les conclusions s’extreuen de l’estudi d’aplicació d’una 
metodologia de control acústic basada en la distància de qualitat o control i en 
les tipologies de les infraestructures viàries catalanes a partir de la llei contra la 
contaminació acústica 16/2002. 

- La caracterització del soroll ha permès comprovar la importància de la 
propagació i valorar els diferents factors d’atenuació. El soroll de les 
carreteres a velocitats superiors als 60 km/h, les més habituals, són 
deguts bàsicament al soroll de rodadura i són resultants del trànsit, del 
traçat i disseny i de l’entorn de la carretera. 

- Un dels punts importants és determinar l’indicador més adequat. Tot i 
que cada vegada sembla que hi ha més acord sobre el benefici que 
comporta utilitzar l’indicador de pressió sonora continua equivalent 
(LAeq), com mostra la recent directiva de la Comissió Europea, la qüestió 
encara està subjecte a debat.  
L’indicador LAeq permet avaluar la resposta de la població a la molèstia, 
però no explica correctament les grans variacions en les respostes.  

- El territori s’ha caracteritzat acústicament a partir dels valors límit 
d’atenció de la llei catalana contra la contaminació acústica 16/2002. 
Aquesta divideix el dia en dos períodes diferents, el diürn i el nocturn, de 
16 i 8h respectivament. La nit acostuma a ser el període més restrictiu, 
sobretot quan parlem d’intensitats de trànsit més importants i, per tant, 
és el que ens defineix el territori. 

- La metodologia de previsió dels nivells sonors utilitzada en aquest treball 
es limita a les àrees interurbanes. En àrees urbanes la metodologia a 
utilitzar és diferent donada l’existència d’edificis a banda i banda dels 
vials i d’un trànsit amb molts trams d’acceleració i desacceleració. Cal 
doncs ser conscient de les limitacions d’utilització d’aquest mètode i no 
considerar-lo absolut. 
De tota manera, la metodologia definida pretén donar un llindar per 
discernir entre aquelles zones que compleixen la llei i aquelles on és 
dubtós o no és possible, per tant, el mètode del CETUR és aplicable 
sense temor a cometre errors significatius. 

- La realització d’un inventari de les carreteres catalanes ha permès tenir 
un coneixement concret de la situació actual per donar valors 
significatius als diferents paràmetres del mètode de previsió. 

- La definició de les tipologies acústiques bàsiques de la xarxa de 
carreteres i el càlcul de la distància de qualitat per cada una d’elles, ens 
fa saber quines situacions són les més desfavorables en la propagació 
del soroll: desnivell pla durant la nit excepte IMD<10000 veh/dia que és 
en desmunt i IMD<5000 veh/dia que es dóna en període diürn. 

- La definició de les tipologies acústiques de les carreteres existents ens 
permet la classificació de tota la xarxa, és a dir, coneguda la via es pot 
determinar la distància de qualitat directament. 

- Els punts de control proposats són les localitzacions de les estacions 
d’aforament perquè són llocs on s’obtenen les característiques de la via 
necessàries per aplicar el procediment fàcilment. 
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La campanya de mesuraments ha de permetre millorar l’ajust del mètode 
a la situació concreta de Catalunya. Recordem que aquest sistema està 
basat en dades experimentals realitzades a França i amb més de deu 
anys d’experimentació al nostre territori. L’avaluació periòdica dels 
paràmetres per assegurar-nos que els resultat obtinguts s’ajusten a la 
realitat és imprescindible per tenir una metodologia operativa i fiable. 

- Caracteritzar els punts de control i ordenar-los en taules permet 
visualitzar les seves condicions acústiques, permet tenir una idea molt 
precisa de quins pertanyen a cada tipologia i a cada carretera. Escollir 
aquells que ens seran més útils per realitzar la campanya es converteix 
en una feina simple. 

- Els resultats obtinguts en l’estudi són els esperats. Aquelles carreteres 
d’entrada a les poblacions més importants presenten unes distàncies 
d’afectació majors a aquelles que discorren per zones poc habitades o 
no representen un eix de comunicació entre dos pols importants. 
Barcelona és la ciutat que té més problemes per mantenir els límits 
legals d’emissió acústica. 

- La optimització dels punts de control és bàsica perquè el que pretén 
aquesta metodologia és, precisament, evitar realitzar grans campanyes 
ja que tenen un cost econòmic important. A partir d’un nombre no molt 
elevat de punts de control podem establir una xarxa de possibles 
mesuraments a partir dels quals, en funció de l’objectiu concret que es 
busca i de les necessitats del grup de treball, es defineix la campanya de 
mesuraments sobre el terreny. 

- La presentació dels resultats obtinguts és fonamental. Disposar d’un 
mapa on totes les carreteres estiguin caracteritzades acústicament 
permet que qualsevol persona, encara que no entengui del problema, 
pugui diferenciar les zones que compleixen la llei d’aquelles que potser 
no ho fan. 

- L’avaluació numèrica de la xarxa ofereix els mateixos avantatges ja que 
es pot establir la qualitat acústica d’una via coneixent només IMD, 
carrils, percentatge de vehicles pesants i percentatge de vehicles que 
circulen per la nit. 

- Utilitzant els resultats obtinguts amb aquesta metodologia es poden 
prendre les decisions adequades en cada cas. Les zones on ja hi ha 
edificacions i tenen nivells acústics molt superiors als permesos, serà 
difícil poder arribar a solucions que no siguin dràstiques (canvi de lloc de 
la infraestructura) perquè el soroll acústic és difícil d’eradicar i les grans 
actuacions en mesures correctores es transformen sovint en petites 
disminucions del nivell sonor. Per això és tan important la planificació 
urbanística.  
El punt més determinant és dotar del coneixement als gestors dels 
nivells de les immissions de soroll excessives. S’optimitzaran els 
mesuraments sobre el terreny i es donaran respostes concises als 
receptors afectats sense necessitat d’anar sobre el terreny. Els receptors 
sotmesos a nivells de soroll elevats no propers a la distància de qualitat 
se’ls hi podrà explicar perquè no es realitzen tasques de millora, i 
aquelles que poden ser víctimes de l’incompliment de la llei podran rebre 
resposta amb més celeritat. 
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- És important modificar els annexos de la llei per actualitzar-la a la realitat 
sempre canviant. Mitjançant els resultats que es poden obtenir tant de 
mètode de previsió com les confirmacions mitjançant campanyes sobre 
el terreny es pot comprovar l’evolució de la distància de qualitat.  
Cada vegada més, la intensitat de trànsit nocturna tendeix a igualar-se 
amb la diürna i el paràmetre distància d’immissió tendeix també a 
augmenta introduint més territori dins la franja on és possible que les 
reglamentacions legals no es puguin assumir.  
A mitjà termini, els canvis d’hàbits dels conductors i el comportament 
dels ciutadans faran variar molt la situació acústica actual, per tant, cal 
posar tots els mitjans perquè la llei es segueixi complint i la qualitat de 
vida de les persones es mantingui. 
Com ja s’ha comentat, l’augment continu i gens menyspreable del trànsit 
de vehicles pesants per les carreteres catalanes també farà créixer la 
distància d’afectació de manera significativa. Caldria començar a 
plantejar-se polítiques que permetessin reduir la circulació d’aquests 
vehicles, sobretot en aquelles vies que travessen els municipis properes 
als habitatges. 

Finalment afegir que el mètode de control de la qualitat acústica de la xarxa de 
carreteres de Catalunya presentat aquí, tot i ser per carreteres existents, 
permet també aplicar-se a les carreteres de nova construcció. Aquestes tenen 
límits d’immissió inferiors a les carreteres existents i, per tant, les distàncies de 
qualitat també seran menors. Totes aquelles zones que compleixen la 
normativa de les vies existents també ho faran per les vies noves, així que 
aplicant aquest procediment es prendran decisions correctes ja que les dades 
obtingudes són sostres segurs. 

 




