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5 SEL·LECCIÓ DEL MÈTODE D’AVALUACIÓ DEL 
SOROLL DE LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES 

5.1 Control acústic de la xarxa de carreteres de Catalunya 

Realitzar el control acústic de totes les carreteres de l’àmbit català d’entrada es 
presenta com una tasca molt feixuga, fer-ho de manera senzilla, a baix cost i 
amb resultats representatius demana: 

a) Definir la tipologia acústica de totes les carreteres catalanes en base als 
paràmetres  que defineixen l’emissió i immissió del soroll del pas dels vehicles, 
com l’amplada i nombre de vies, intensitat mitja diària de pas de vehicles, 
percentatge de vehicles pesants i lleugers, rampa, tipus de conducció, 
equivalència de vehicles entre dia i nit, etc.). 

b) Saber quines són les distàncies a partir de les quals cada tipologia 
acústica assoleix els objectius de qualitat acústica fixats en els nivells  
d’immissió de la llei 16/2002. 

c) Establir d’acord amb a i b els punts de control aprofitant al màxim les 
estacions d’aforament existents. 

d) Realitzar mesuraments estratègics, és a dir, fent mesures per les 
diferents tipologies acústiques que presenten les carreteres tot estalviant al 
màxim repetir escenaris acústics similars.  

5.2 Normativa 

El primer que cal fer per portar un control acústic de les carreteres és definir 
quins són aquells límits màxims d’immissió sonora fixats per la legislació 
catalana i que es consideren legalment tolerables per les persones. A partir 
d’aquests, podem establir quina és la distància de qualitat acústica, és a dir, 
aquella distància de la carretera a partir de la qual els nivells sonors que hi 
arriben són inferiors als fixats. 

El tractament del soroll com un contaminant sempre ha tingut moltes llacunes 
legals. La primera declaració internacional que va contemplar les 
conseqüències del soroll es remunta al 1972 quan la Organització Mundial de 
la Salut (OMS) va decidir catalogar-lo genèricament com un tipus més de 
contaminació. Però no ha estat fins aquests darrer anys quan s’ha començat a 
legislar aquest tipus de contaminació. 

A continuació es fa un repàs de l’estat actual de les normatives respecte la 
contaminació acústica en les diferents administracions per acabar, finalment, 
amb la descripció detallada de la normativa catalana que és la que s’aplicarà 
per fer l’estudi de la xarxa catalana de carreteres. 
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5.2.1 Unió Europea 

La Unió Europea va prendre consciència, a partir de del Llibre Verd de la 
Comissió Europea sobre “Política futura de Lluita contra el soroll”, de la 
necessitat de fer més entenedor i homogeneïtzar l’entorn normatiu del soroll. 

El Parlament Europeu i el Consell de la Unió va emetre una Directiva sobre 
l’avaluació i gestió ambiental el 25 de juny del 2002. L’objectiu d’aquesta era 
establir un punt de vista comú destinat a evitar, prevenir o reduir amb caràcter 
prioritari els efectes nocius a l’exposició al soroll ambiental. Tanmateix, la 
directiva també volia establir unes bases que permetessin elaborar mesures 
comunitàries per reduir els sorolls emesos per les principals fonts, en particular 
vehicles i infraestructures de ferrocarril i carretera, aeronaus i equipaments 
industrials. 

El 6 d’agost del 2003 la Comissió va aprovar la Recomanació relativa a les 
Orientacions sobre els mètodes de càlcul provisionals revisats pel soroll 
industrial, procedent d’aeronaus, del trànsit rodat i ferroviari, i les dades 
d’emissions corresponents. En ella recomana als estats membres sense un 
mètode de càlcul nacional o amb voluntat de canviar-lo l’adopció de mètodes 
de càlcul provisionals per la determinació d’indicadors comuns Lden i Lnight . En 
el cas del soroll del trànsit rodat recomana l’adopció del mètode nacional 
francès “NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)” detallat en [4]. 
Aquest mètode es resumeix en el proper apartat d’aquest capítol i és el que 
s’utilitza per calcular les distàncies de qualitat acústica. 

5.2.2 Espanya 

Espanya no disposa d’una llei específica que reguli tot allò referent al soroll, tot 
i així, es poden trobar referències a la contaminació acústica en altres 
normatives de caràcter mediambiental. També cal indicar que dins de la 
Constitució Espanyola existeixen articles que legitimen l’acció de l’individu per 
lluitar contra aquest tipus de contaminació.  

Actualment, s’està elaborant un avantprojecte de llei del soroll basat en la 
directiva europea i que n’amplia l’abast. El projecte de Llei 121/000140 Soroll 
va ser aprovat el setembre del 2003 per Les Corts [5]. Aquesta pretén regular 
els paràmetres  i mesures del soroll ambiental, dotar de major cohesió la 
ordenació de la contaminació acústica en l’àmbit estatal espanyol i promoure 
activament, a través de l’adequada distribució de les competències 
administratives i de l’establiment dels mecanismes oportuns, la millora de la 
qualitat acústica del nostre entorn. 

En referència al soroll provocat per les carreteres, defineix la zona de servitud 
acústica com els sectors del territori situats en l’entorn d’infraestructures del 
transport. Totes les mesures i avaluacions acústiques a què es refereix la llei 
assumeixen l’aplicació d’índexs acústics homogenis en la totalitat del territori 
espanyol respecte cada període del dia. La llei té com a objectius principals la 
fixació d’aquests índexs. Els valors límit dels índex d’immissió i emissió 
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acústica seran fixats pel govern, encara que les comunitats autònomes i els 
ajuntaments podran fixar límits més rigorosos que els fixats per l’estat. 

5.2.3 Catalunya 

A Catalunya s’aplica la Llei de protecció contra la contaminació acústica 
16/2002 aprovada el juny de l’any 2002. Pel que fa al trànsit de les carreteres, 
la llei fixa en l’annex 1 els nivells d’immissió sonora a l’ambient exterior produïts 
pels mitjans de transport. 

És important distingir, entre els valors d’atenció i els valors límit d’immissió, ja 
que els primers són aplicables a les infraestructures ja existents en el moment 
d’entrada en vigor de la llei, mentre que els segons fan referència a les noves 
infraestructures. 

Valors límit d'immissió 
Lar en dB(A) 

Valors d'atenció 
Lar en dB(A) zona de sensibilitat 

dia nit dia  nit 
A Alta 60 50 65 60 
B moderada 65 55 68 63 
C Baixa 70 60 75 70 

 
Taula 5.1 Nivells d’immissió per les infraestructures de transport per carreteres 

(extret de [6] ). 
   

L’avaluació s’ha de fer durant un període de temps representatiu, entre dilluns i 
divendres, sempre que no siguin vigílies de festius.  

El nivell d’avaluació es calcula separadament per als períodes diürn i nocturn: 

          a) L’horari diürn, període comprès entre les 7 h i les 23h (960 min). 

          b) L’horari nocturn, període comprès entre les 23 h i les 7h (480 min). 

El nivell d’avaluació LAr. es calcula a partir de mesuraments que inclouen tot el 
període horari, mitjançant les expressions: 

 LAr = LAeq,T       (5.1) 

On 

- T correspon al horari diürn i nocturn respectivament. 
- LAeq,T és el nivell equivalent que ja hem definit amb anterioritat i que en la 

seva fórmula discreta té la formulació següent: 

horari diürn: 
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On 

- i és cadascun dels intervals del temps de variacions de trànsit 
- Ti és l’interval de temps per al qual s’estima el mateix nivell de soroll 

expressat en minuts (Ti = T)  
- LAri  és el nivell d’avaluació de l’interval i, es determina mitjançant 

l’expressió LAri = LAeq,ti 
- LAeq,ti és el nivell de pressió sonora continu equivalent mesurat durant el 

temps de mostreig ti,  essent ti ≤ Ti. 

La normativa fixa específicament on s’ha de mesurar el nivell d’avaluació del 
soroll en [6]. Els períodes i condicions de mesura han de ser representatives, la 
qual cosa justifica plenament la utilització de cicles o fases de soroll repetitius. 

5.3 Mètode de la Guide du bruit  

La necessitat de previsió dels nivells sonors en vials interurbans ha generat una 
metodologia que considera i integra les principals variables que incideixen en 
l’emissió i propagació del soroll produït pel trànsit. La metodologia que s’utilitza 
en aquests treball ha estat l’adoptada pel Centre d’Etudes des Transport 
Urbains (França) i és un punt de referència pels estudis d’impacte de les 
carreteres donada la seva validesa i els marges d’error acceptables. 

La previsió es fa en dues etapes. En primer lloc, es determina el nivell sonor Leq 
a la isòfona de referència i, en segon lloc, s’estima el nivell sonor rebut pel 
receptor després de la propagació.  

5.3.1 Isòfona de referència 

La isòfona de referència és un concepte molt important en aquesta metodologia 
de previsió dels nivells sonors perquè es tracta del conjunt de punts als que es 
referiran totes les estimacions i les variacions d’aquestes. 

La isòfona de referència es defineix com la superfície fictícia o real que passa 
per tots els punts on el nivell Leq és igual a aquell que existiria al punt situat a 
30 m de la vora del vial i a 10 m sobre el pla de calçada, en el cas d’un vial 
rectilini amb vores sense obstacles, amb el mateix trànsit i situat sobre un sòl 
molt reflexant. 
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La isòfona així definida constitueix el límit entre dos espais amb lleis diferents. 
A distàncies més properes al vial, cal tenir en compte la categoria d‘aquest, i, a 
distàncies més llunyanes, pot simplificar-se per una línia d’emissió confosa amb 
l’eix del vial. 

5.3.2 Previsió dels nivells d’emissió sonora en vials interurbans 

El mètode que es descriu en aquest apartat permet l’estimació i la previsió dels 
nivells sonors de vials interurbans a la isòfona de referència. 

El paràmetre del qual parteix és l’emissió sonora (E). Es defineix com el nivell 
Leq captat a l’isòfona de referència quan té lloc la circulació d’un vehicle per 
hora. Aquest paràmetre s’expressa en dB i depèn del nivell mitjà de potència 
acústica del vehicle (Lw) i de la seva velocitat. 

 E = Lw – 10·log v – 50     (5.4) 

Els elements principals que es consideren en aquest mètode es descriuen a 
continuació: 

Tipus de vehicles: diferencia entre vehicles pesants (pes total en càrrega 
superior a les 3,5 Tn) i vehicles lleugers. 

Velocitat: un vehicle que circula a velocitat baixa emet una potència acústica 
que depèn més del règim del motor que de la mateixa velocitat. En canvi, a 
velocitat elevades, la potència acústica pot modelitzar-se només en funció de la 
velocitat. Per raons de simplicitat, el mètode utilitza la velocitat per totes les 
gammes de velocitats mitges i completa les baixes segons el tipus de trànsit. 

Tipus de trànsit: diferencia entre quatre tipus diferents. 

- Trànsit fluid continu: els vehicles tenen una velocitat força constant sobre 
la secció estudiada. Es dóna en vials ràpids quan no hi ha saturació 

- Trànsit pulsat continu: es caracteritza per una forta variació en el temps i 
en l’espai. Es dóna sobretot en vials propers a la saturació. 

- Trànsit pulsat accelerat: Aquell on una part important dels vehicles es 
troben accelerant i, per tant, la noció de velocitat només té sentit punt 
per punt. Es dóna en sortides de peatges o semàfors, stops o entrades a 
autopistes. 

- Trànsit pulsat desaccelerat: Invers a l’anterior. El trobem en sortides 
d‘autopistes o abans d’un peatge. 

Tipus de perfil longitudinal: La potència acústica emesa per un vehicle en 
circulació varia si el vial és horitzontal o inclinat. Aquest mètode fixa la 
diferència en pendents del 2%. Es considera vial en pujada si els pendents són 
superiors o iguals al 2% i en baixada –2%, els intermedis són vials horitzontals. 

Per quantificar l’emissió dels vials, l’institut de Recherche de Transport de 
França va establir l’àbac 3.1 a partir de dades experimentals. Aquest àbac 



SEL·LECCIÓ DEL MÈTODE D’AVALUACIÓ DEL SOROLL DE LES CARRETERES
 

 - 29 - 

considera tots els elements que s’han definit i ens determina el nivell sonor 
Leq(1h) de la isòfona de referència. 

El nivell sonor previst fins ara correspon al pas d’un vehicle. Per determinar el 
nivell sonor produït per Q veh/h sobre l’isòfona de referència cal afegir 
10·log(Q) a l’emissió anteriorment determinada. 

 EQ = E + 10·log Q      (5.5) 

Arribats a aquest punt, es pot determinar el nivell d’emissió sonora del vial 
interurbà segons el tipus de trànsit a 30 m de la vorada i a 10 m d’alçada, en 
absència d’obstacles  i per un sòl molt reflexant. Per trobar el valor real en un 
punt receptor donat, caldrà afegir o restar un terme corrector que tingui en 
compte els efectes deguts a la propagació en el medi real. La determinació 
d’aquest terme corrector és el que es tracta en l’apartat següent. 

5.3.3 Propagació sonora en àrees periurbanes 

Hipòtesis considerades: La metodologia que es descriu, C.E.T.U.R., fa un 
seguit d’hipòtesis simplificatives: 

- La dimensió dels obstacles és gran davant la longitud d’ona. 
- L’aire es considera com un medi homogeni i isòtrop (mateixes propietats 

per tots els punts de l’espai). 
- Els raigs sonors són perpendiculars a la superfície d’ona. Una superfície 

d’ona és una superfície sobre la qual la pertorbació del fluid arriba  al 
mateix instant. 

Els vials com a font acústica: els vials poden ser considerats com una 
sèrie de fonts puntuals d’emissió sonora. En vials de baix trànsit, es tractaria de 
la mateixa font desplaçant-se en el temps, i, en vials de trànsit elevat, serien un 
conjunt de fonts emetent en diferents llocs. D’aquesta manera, es pot assimilar 
un vial a una font lineal perquè treballem amb Leq, és a dir, en nivells integrats 
superiors a la durada de pas d’un vehicle. Les superfícies d’ona ara són 
cilíndriques i no esfèriques com en el cas de font puntual. Com ja s’ha comentat 
amb anterioritat, en doblar la distància al vial, tenim una disminució de la 
pressió sonora de 3 dB(A) del nivell de pressió, en lloc dels 6 dB(A) de la font 
puntual. 

Paràmetres que incideixen en la propagació: el mètode francès 
considera paràmetres ambientals per estimar l’absorció en la propagació. 

- Per estimar l’absorció per l’aire de l’energia acústica utilitzable per 
l’espectre de freqüències propi d’un vial han definit un àbac que depèn 
de la temperatura i la humitat. 

- La influència del vent en la propagació és constatable però difícil de 
modelitzar. La direcció del vent és determinant però variable. Per tant, el 
mètode només ofereix recomanacions en zones de vents dominants. 
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- La temperatura fa variar la densitat de l’aire. Habitualment la 
temperatura disminueix amb l’alçada i els raigs sonors es corben cap 
amunt. 

- El tipus de sòl, reflexant o absorbent, és molt important ja que cal 
determinar-lo per decidir l’àbac de propagació adequat. 

Previsió de l’atenuació sonora: Per a la previsió en medi obert es divideix 
el problema en dos dominis de l’espai. 

L’atenuació sonora a curta distància es considera quan s’estudia un punt 
comprès entre la vora de la plataforma del vial i l’isòfona de referència. En no 
poder fer la hipòtesi de font concentrada en l’eix de la plataforma, cal distribuir 
les fonts sonores sobre el vial de circulació i considerar-ne la geometria. 
S’estableixen uns àbacs en funció de la categoria dels vials (amplada de la 
calçada i la plataforma i número de carrils) i dels perfils transversals (segons 
alçada i inclinació del desmunt o terraplè i del tipus de terreny). 

En l’atenuació a llarga distància, considerem tots aquells punts que estan més 
enllà de l’isòfona de referència. La font sonora es pot assimilar a una línia 
confosa amb l’eix del vial (excepte en desmunt). El nivell sonor depèn de la 
importància del trànsit i no de l’amplada del vial des del punt de vista geomètric. 
En aquesta zona s’han definit dos tipus de corbes isòfones, les que 
representen l’efecte del sòl i les que representen la propagació sobre un sòl 
reflexant. La primera es té en compte mitjançant un àbac que dóna un valor 
d’atenuació que es resta al nivell obtingut a la isòfona de referència. Per la 
propagació del sòl existeixen un seguit d’àbacs en funció del desnivell i del 
tipus de terreny. 

En total, el mètode C.E.T.U.R. estableix 40 àbacs per poder preveure, en les 
diferents condicions de propagació, el soroll en les carreteres [7]. Les 
situacions intermèdies s’assimilen al cas més proper.  




