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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

1.1 Antecedents 

a) Control del soroll 

El soroll sempre ha sigut un problema ambiental important per les persones. Ja 
a l’antiga Roma existien normes per controlar el soroll de les rodes de ferro dels 
vagons que picaven amb les pedres del paviment i pertorbaven el son i 
molestaven als romans. En algunes ciutats de l’Europa medieval no es 
permetia usar carruatges ni cavalcar durant la nit per assegurar el repòs de la 
població. No obstant, els problemes del soroll del passat no es poden comparar 
amb els de la societat moderna. 

b) Augment continu dels nivells de soroll 

La dimensió del problema del soroll és àmplia. A la Unió Europea es calcula 
que al voltant del 40% de la població està exposada al soroll del trànsit amb un 
nivell equivalent de pressió sonora que excedeix els 55 dB(A) de dia i més d’un 
20% estan exposats a més de 65 dB(A), dades que la OCDE confirma per 
Espanya. Si es considera l’exposició total al soroll del trànsit, es pot calcular 
que aproximadament la meitat dels europeus viuen en zones de gran 
contaminació sonora. Més del 30% de la població està exposada durant la nit a 
nivells de pressió sonora superior als 55dB(A) i els trastorna el son. Les 
carreteres més transitades registren nivells de 75 a 80 dB(A) durant les 24h del 
dia. 

c) Augment del trànsit rodat 

La tendència actual no és tampoc molt esperançadora. En els últims 15 anys 
no es veuen millores significatives en l’exposició del soroll ambiental, 
especialment quan es parla dels soroll produït pel trànsit rodat. A pesar que els 
nivells d’exposició es van mantenir bastant estables a principis dels anys 
vuitanta, el percentatge de persones exposades a més de 65 dB(A) continuava 
sent molt alt i, cap al final de la dècada, es van registrar augments en molts 
països europeus occidentals en l’interval 55-65 dB(A) com a resultat del ràpid 
creixement del volum de trànsit rodat. Les dades mostren que tot i que el 
nombre de persones greument exposades no creix significativament, el 
problema global està augmentant. En moltes zones, els valors extrems del 
soroll del trànsit no augmenta, però sí ho fa el període d’exposició al soroll, i la 
nit resulta més problemàtica. 

El problema pot continuar agreujant-se perquè les previsions per l’any 2010 
indiquen que el nombre de vehicles i de quilòmetres recorreguts es multiplicarà 
per dos, igual que el trànsit de mercaderies per carretera. 

Els efectes del soroll i les conseqüències a llarg termini s’estan generalitzant. 
Aquest increment no és sostenible ja que pot afectar les generacions futures i 
té repercussions socioculturals, estètiques i econòmiques. 
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Dins d’aquests context s’entén que el soroll a més d’un problema de molèstia 
és un contaminant i sorgeix la necessitat de regular-lo seriosament com a tal. 

d) Normativa 

Fins el 2002, la base normativa existent en matèria de control de la immissió 
acústica a Catalunya i Espanya són les ordenances municipals. No obstant, la 
pràctica totalitat d’elles exclouen del seu àmbit d’aplicació el soroll originat pel 
transport, la qual cosa fa palesa la necessitat d’omplir aquest buit legal tan 
important. 

1.1.1 La llei catalana de protecció contra el soroll 

El 16 de juny del 2002 en el ple del Parlament de Catalunya s’aprova la llei 
16/2002 contra la contaminació acústica que regula, entre altres, les 
infraestructures que poden produir soroll. Així va quedar regulat el soroll produït 
per les infraestructures i mitjans de transport.  

En l’àmbit de les carreteres existents el control dels seus nivells de soroll és 
l’eina que marca la Llei per a poder determinar les actuacions que cal prendre i 
per tant el control és el fet que motiva aquesta tesina. 

a) Llindar de la qualitat acústica 

L’objectiu principal de la llei catalana pel que fa al control de les carreteres 
existents és que aquestes no superin els nivells sonors d’atenció descrits en la 
llei. Aquests nivells són el llindar de la pèrdua de qualitat acústica per a les 
persones i, per tant, la finalitat de la llei en l’àmbit d’aquestes carreteres és que 
ningú suporti nivells de soroll superiors als d’atenció. 

L’anàlisi territorial de l’entorn més proper de les carreteres existents mitjançant 
les accions de control posa de manifest que en molts escenaris es vulnera 
l’objectiu abans esmentat i que el seu compliment és, a llarg termini, la única 
forma per a que la realitat de les infraestructures i del territori s’adeqüin als 
objectius de la llei. 

b) Sensibilitat acústica del territori 

La realitat territorial esperada de l’àmbit de les carreteres existents, pel que fa a 
la sensibilitat acústica del territori, s’ha de poder estructurar en un mínim de 
tres àmbits o zones: 

- Zones de Sensibilitat Acústica Alta. Es caracteritzen per indrets on 
l’augment del nivells de soroll habituals comporten una pèrdua de 
qualitat molt acusada. Són zones molt tranquil·les i habitualment 
allunyades de les carreteres i on el territori té, per tant, una baixa 
capacitat per admetre l’augment dels nivells de soroll. 

- Zones de Sensibilitat Acústica Moderada. Es caracteritzen per indrets on 
la contaminació acústica és evident i on l’augment de soroll a partir de 4 
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dB comporta un canvi significatiu en la pèrdua de qualitat. Són les zones 
que habitualment embolcallen les nostres carreteres. 

- Zona de Sensibilitat Acústica Baixa. Es caracteritzen per ser indrets on 
la contaminació acústica és omnipresent arreu. Són les zones molt 
contaminades acústicament com les grans cruïlles d’infraestructures 
territorials de transport. 

c) Distància de qualitat 

Es defineix la distància de qualitat com aquella que diferencia dos zones del 
territori a banda i banda de la infraestructura. En la zona més llunyana, 
distàncies superiors a la de qualitat, es pot assegurar que es compleixen els 
objectius de nivells sonors fixats per la llei i, per tant, és la que fixa l’indret físic 
on realitzar mesures de control dels nivells d’immissió sonora. 

L’estudi per determinar les distàncies de qualitat acústica en l’àmbit català es 
va iniciar amb una tesina d’especialitat anterior [1]. En aquest cas, el mètode 
utilitzat per determinar-les era el mètode CETUR de previsió simplificat on 
s’obtenien els valors de les distàncies a partir de l’aplicació d’una fórmula. Els 
resultats obtinguts donaven distàncies de qualitat massa exagerades que no 
s’ajustaven a la realitat.  

Per ajustar-se més a al que passa en veritat, aquesta tesina aplica novament el 
mètode CETUR però en la seva versió més complexa i detallada, d’acord amb 
l’experiència de l’administració catalana. 

1.2 Objectius 

a) Carreteres anteriors a la Llei 

Aquesta tesina estudia com afrontar el control de les carreteres anteriors a 
l’aprovació de la llei catalana de protecció contra la contaminació acústica, atès 
que generalment moltes d’aquestes carreteres no compleixen els objectius de 
qualitat d’aquesta llei. 

b) Zona de sensibilitat acústica moderada 

L’anàlisi que s’efectua per les carreteres existents es circumscriu en les zones 
de sensibilitat acústica moderada ja que aquestes són els escenaris més 
nombrosos i representatius. Els escenaris emplaçats a les zones de sensibilitat 
acústica alta es troben allunyats de les carreteres i les zones de sensibilitat 
acústica baixa demanden per la seva singularitat una metodologia basada 
sempre en els mesuraments i no mixta de càlcul i  mesures. 

c) Objectiu de base  

Així l’objectiu bàsic és el de determinar una metodologia fàcil d’adoptar i 
econòmicament viable que permeti realitzar el control dels nivells d’immissió de 
les carreteres existents emplaçades en les zones de sensibilitat acústica 
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moderada de tot el territori català per tal d’avaluar el seu soroll i la seva 
evolució en el temps. 

1.2.1 Objectius principals 

- L’objectiu fonamental d’aquest estudi és determinar un mètode de 
control acústic de les carreteres existents a Catalunya en zones de 
sensibilitat acústica moderada. 

Es defineix la distància de qualitat com un paràmetre de control. Aquesta 
determina, a partir de la carretera i en els dos costats, una franja de 
territori susceptible de no complir la llei catalana de protecció contra la 
contaminació acústica. Aquesta llei estableix per a les carreteres 
existents uns nivells d’immissió màxims o valors d’atenció que en les 
zones de sensibilitat acústica moderada no poden sobrepassar els 68 
dB(A) de dia i 63 dB(A) de nit. Més enllà del límit fixat per la distància de 
qualitat acústica es pot assegurar que els nivells sonors són inferiors als 
límits fixats i que, per tant, el soroll de la infraestructura no representa un 
problema per la població resident. 

- L’ objectiu conseqüent és caracteritzar totes les carreteres del territori en 
relació al soroll mitjançant l’establiment de la distància de qualitat que 
asseguri el compliment dels objectius de qualitat de la normativa. 

Això permet la caracterització actual del territori, prendre consciència 
dels punts problemàtics i determinar l’escenari més adient cap a on 
avançar. 

- Finalment s’espera determinar una metodologia senzilla, eficient i de 
baix cost que permeti a les administracions prendre decisions eficients 
sobre la gestió del soroll.  

Es pretén desenvolupar un seguit de passos estàndards per agilitzar el 
control de la immissió del soroll de les carreteres, reduir el nombre de 
mesuraments sobre el terreny per tenir el territori definit i fer una 
planificació territorial  més d’acord amb la problemàtica real, en base a 
una metodologia que permeti actualitzacions anuals per poder controlar 
el territori i avaluar-lo fàcilment. 

1.2.2 Objectius secundaris 

Per tal de portar a terme aquests objectius principals cal desenvolupar un 
seguit de passos intermedis que també són objectius per si mateixos. 

- Caracteritzar el soroll: generació i propagació, determinació els diferents 
paràmetres acústics. 

- Definir l’indicador més adequat per l’estudi del soroll provocat pel trànsit 
rodat, representatiu de les molèsties que causa a la població. 

- Establir límits sonors fixats per la llei i condicions d’aplicació, marc legal 
que determina les distàncies de qualitat del territori. 
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- Estudiar el mètode de previsió elaborat per la Guide du bruit basat en 
àbacs experimentals per calcular el nivell sonor en un punt. 

- Fer un inventari de les carreteres existents en la xarxa catalana de 
carreteres i determinar les seves característiques. 

- Definir les tipologies acústiques bàsiques de la xarxa i calcular la 
corresponent distància de qualitat mitjançant el mètode anteriorment 
esmentat. 

- Definir les tipologies acústiques de les carreteres existents al territori a 
partir de les tipologies bàsiques. S’obtenen les distàncies de qualitat per 
qualsevol carretera catalana. 

- Proposar els punts de control per la verificació dels resultats teòrics. 
- Caracteritzar els punts de control segons la seva tipologia acústica i 

pertinença a una carretera concreta. 
- Valorar l’estat actual dels nivells sonors en el territori determinat a partir 

dels resultats. 
- Optimitzar els punts de control per dur a terme una campanya de 

mesuraments a baix cost i facilitant la seva realització. 
- Plasmar mitjançant una taula o una representació gràfica (mapa sònic) 

els resultats obtinguts. 
- Puntuar les carreteres segons el grau de molèstia que ocasionen com a 

mètode de control alternatiu als mapes. Obtenir una nota global de la 
xarxa de carreteres de Catalunya que ens permeti veure l’evolució en el 
temps. 

- Es disposa ja de la informació necessària de les carreteres per aïllar 
aquelles zones problemàtiques i desenvolupar aquelles mesures 
correctores que siguin necessàries. Permet un seguiment individualitzat 
de problemes puntuals. 

- Realitzar un seguiment de l’evolució dels nivells sonors mitjançant la 
variació de la distància de qualitat al llarg dels anys. 

 




