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El soroll causat per les infrastructures viàries és un problema d’una gran dimensió. A la Unió 
Europea es calcula que la meitat de la població viu en zones de gran contaminació acústica 
degut al trànsit i més del 30% està exposada durant la nit a nivells de pressió sonora superior 
als 55 dB(A), fet que provoca trastorns en el son. La tendència tampoc és molt esperançadora 
perquè el nombre de vehicles i els quilòmetres recorreguts no deixen de créixer cada any. Per 
això, és essencial emprendre accions per limitar i controlar el soroll ambiental. 

El soroll es defineix com aquell so no desitjat. Les molèsties que provoca depenen de diversos 
factors com la freqüència, el ritme i el temps d’exposició. Per avaluar correctament els nivells 
de soroll cal trobar un indicador que relacioni el so emès amb les molèsties que genera. El 
nivell de pressió sonora equivalent LAeq és el més adequat perquè, a diferència dels altres, té en 
compte el conjunt de sorolls que s’han de suportar durant un període de temps a la vegada que 
considera el nivell de soroll i la seva duració. 

L’any 2002 el Parlament de Catalunya aprova la Llei contra la contaminació acústica 16/2002 
on fixa els valors límit d’immissió acústica produïts pels mitjans de transport, d’una magnitud de 
68 dB(A) durant el dia i 63 dB(A) durant la nit per les zones de sensibilitat moderada. Aquestes 
zones són les que s’estudien en aquesta tesina perquè són a les que pertanyen la majoria de 
carreteres existents. 

Per realitzar el control acústic de la xarxa de carreteres de Catalunya cal definir la tipologia 
acústica de totes les vies en base als paràmetres que defineixen l’emissió i propagació del 
soroll del trànsit rodat i establir les distàncies a partir de les quals cada tipologia acústica 
assoleix els objectius de qualitat fixats en la llei 16/2002. Aquesta distància de qualitat esdevé 
el paràmetre de control. El mètode de previsió emprat és el de la Guide du Bruit, recomanat per 
la Directiva Europea recentment aprovada, i que es basa en les característiques de la via 
(intensitat diària de trànsit, amplada i nombre de carrils, desnivell i tipus de trànsit). 

D’acord amb els resultats obtinguts i aprofitant les estacions d’aforament existents es proposen 
uns punts de control per realitzar les tasques de comprovació sobre el terreny. S’ha de veure 
com s’ajusta el model teòric amb la realitat del territori català. S’estableixen 53 tipologies 
acústiques de les carreteres i a cada grup se li assignen els punts de control corresponents. 
S’obté a la vegada la caracterització de les carreteres individualment. 

En funció de l’objectiu que es persegueix s’escullen els punts més adequats per realitzar els 
mesuraments per tal d’optimitzar recursos i reduir costos. Per caracteritzar la xarxa de 
carreteres globalment és suficient fer una mesura de cada escenari per verificar tot el territori. 
Segons les necessitats de cada equip o les condicions de l’entorn s’escullen els punts més 
adients. 

El mapa de distàncies de qualitat acústica permet conèixer els diferents graus de sensibilitat de 
les infrastructures. La mesura d’aquells punts de control dubtosos determinarà si són 
necessàries l’adopció de mesures. 

L’ús d’eines gràfiques com els mapes de soroll o l’avaluació numèrica de les carreteres 
permeten identificar aquelles zones propenses a una exposició al soroll elevada per poder 
desenvolupar-hi una planificació urbanística més coherent. Mantenir actualitzats els mapes 
permet disposar d’una metodologia de detecció dels problemes acústics fàcil d’utilitzar i que 
permanentment ofereix una fotografia de la situació actual de la xarxa de carreteres i els seu 
entorn. 


