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3 EL SOROLL DE LES CARRETERES 

El soroll de les carreteres és un dels aspectes principals a tenir en compte en 
l’elaboració dels mapes estratègics o de soroll i els de capacitat acústica. 

El soroll depèn fonamentalment de tres factors: emissor, camí de propagació i 
receptor. 

3.1 El soroll dels vehicles automòbils 

L’emissor que defineix les carreteres i les infraestructures viàries és el cotxe i, 
per tant, no podem parlar d’una única font de soroll, sinó que el nivell sonor 
global és determinat per la contribució de moltes fonts. 

Una possible classificació de les fonts sonores que s’originen en els vehicles 
lleugers i pesants es descriuen a continuació. 

3.1.1 Soroll d’origen mecànic 

Originat per les fonts que van relacionades amb el motor i els elements 
mecànics que constitueixen el vehicle. Predominen a baixes velocitats, fins a 
60 km/h aproximadament. 

3.1.2 Soroll de rodadura 

És un soroll originat per molts fenòmens, com: 

- Procés d’adherència i lliscament successius dels relleus del pneumàtic 
en el punt de contacte pneumàtic - calçada. 

- Les succions de les bosses d’aire apressades entre la calçada i els 
relleus del pneumàtic. 

- Turbulències degudes al relleu del pneumàtic i altres. 

El soroll degut a aquests fenòmens es localitza a nivell de calçada ja que 
aquesta pot absorbir o no gran part del soroll provocat. A partir de 60 km/h 
comença a predominar el soroll de rodadura sobre el mecànic. 

3.1.3 Soroll d’origen aerodinàmic 

Soroll originat per la fricció de l’aire amb el vehicle, que comença a tenir 
importància a partir d’altes velocitats. 

3.2 El soroll de les infraestructures viàries 

El soroll resultant a una determinada distància de la carretera depèn de 
múltiples factors que poden emmarcar-se en tres grups: trànsit de la carretera, 
disseny de la carretera, i  l’entorn de la carretera. 
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3.2.1 El trànsit de la carretera 

Intensitat del trànsit: Nombre de vehicles que circulen per una secció de 
carretera en una unitat de temps. És un paràmetre molt important. Una 
duplicació del nombre de vehicles, amb la resta de condicions homogènies es 
tradueix en un augment de 3 dB. 

Composició del trànsit: Percentatge de trànsit pesant respecte dels altres. 
El nivell sonor d’un vehicle pesat és sensiblement superior al dels vehicles 
lleugers, es pot parlar llavors del factor equivalència acústica per poder 
considerar aquest fenomen. 

Velocitat mitja del trànsit: Velocitat que és sobrepassada pel 50% dels 
vehicles. 

Espectre normalitzat del soroll de trànsit: És important per avaluar la 
contribució de determinades fonts, però els objectius es presenten sempre en 
termes de soroll global.  

3.2.2 Influència del traçat i disseny de la carretera 

La secció transversal de la carretera: L’entorn immediat d’una carretera 
influeix en certa manera en la posterior propagació. En principi una carretera en 
desmunt és menys favorable a la propagació del soroll que una en  terraplè 
perquè les parets no afavoreixen la propagació. 

 

Figura 3.1 Diferents perfils transversals (extret de [1] ). 
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Perfil longitudinal: Les carreteres en rampa són més sorolloses que les  
horitzontals o en baixada.  

Amplada de la carretera: La amplada dels carrils té influència en la 
propagació del so, sobretot en distàncies curtes. 

Tipus de paviment:  En termes generals els paviments porosos provoquen 
una reducció d’uns 3 dB sobre els normals i que els d’alta adherència un 
creixement d’uns 3 dB. Veiem, doncs que d’un a un altre la diferència pot ser 
de fins a 6 dB. 

3.2.3 L’entorn de la carretera 

Aquests paràmetres ja s’han comentat amb anterioritat, ara només es fa una 
estimació per tenir ordres de magnitud de la seva influència. 

Atenuació amb la distància: És d’aproximadament 3 dB al doblar la 
distància. 

Atenuació per l’absorció de l’aire: És poc important, de l’ordre d’1 dB. 

Temperatura i vent: Ambdós poden provocar variacions de fins a 5 dB. 

Efecte sòl: Cal diferenciar entre sols reflectants (efecte mirall) i sols 
absorbents. Mesurar el grau d’atenuació és molt difícil i, per això, es treballa 
amb les corbes experimentals. 

Obstacles: Cada obstacle és una situació concreta, i cal fer la seva anàlisi 
particular.   




