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Resum 

Durant el decurs dels últims 6 anys s’ha anat desenvolupant un marc normatiu sobre la 
avaluació i la gestió del soroll ambiental. A nivell europeu, la Directiva 2002/49/CE, de 25 
de juny de 2002, defineix les pautes sobre l’avaluació i la gestió del soroll ambiental i 
estableix els mapes estratègics de soroll i els plans d’acció com a eines bàsiques per a la 
gestió de la contaminació acústica de les aglomeracions urbanes. 

L’Ajuntament de Premià de Mar, atenent a les seves competències, ja disposa del Mapa 
estratègic de soroll però no del Pla d’acció en matèria de contaminació acústica del 
municipi de Premià de Mar que és l’objecte d’aquest projecte. 

Abans però de l’elaboració del Pla d’acció, ha calgut realitzar un anàlisi exhaustiu de la 
situació acústica actual del  municipi i del contingut del Mapa estratègic de soroll per tal 
de poder determinar els objectius, en quant a qualitat acústica es refereix, als quals ha de 
donar compliment el Pla.  

Fruit d’aquest anàlisis, que assenyala el trànsit rodat com a principal font de soroll del 
municipi, seguit de certes activitats, gossos que borden al passar gent prop de les cases, 
i la parla de la gent que passa pel carrer; s’ha definit la missió del present Pla d’acció i 
s’han establert els 4 Programes d’actuació del Pla d’acció, que es concreten en 11 
Subprogrames que, al seu torn, agrupen les 33 Actuacions destinades a millorar la 
qualitat acústica del municipi. 

Destacar, que s’han detectat 5 zones del municipi on els nivells de soroll existents 
superen els límits fixats pels objectius de qualitat acústica: Camí Ral i passeig Sant Joan 
Baptista de la Salle, zona 1; Carretera de Premià de Mar a Vilassar de Dalt i carrer de 
Llevant, zona 2; Sector est, zona 3; Carrer Esperança, zona 4 i Carretera a Premià de 
Dalt i carrer Ponent, zona 5. Per tal de solucionar la problemàtica de soroll d’aquestes 5 
zones s’han definit 5 Plans d’actuació zonal. 

Finalment, s’ha fet una valoració econòmica per determinar quin seria el cost d’aplicació 
de totes les mesures correctores, preventives i de sensibilització establertes pel Pla. 
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Glossari 

Emissor acústic qualsevol infraestructura, instal·lació, maquinària, 
activitat o comportament que generi soroll i 
vibracions. 

Escenari acústic qualsevol situació en què es tenen en compte, des 
del punt de vista acústic, l’emissor i el receptor. 

Freqüència d’un so nombre de fluctuacions de la pressió al voltant de la 
pressió atmosfèrica en un segon. S’expressa en 
hertz. 

Immissió a l’ambient exterior contaminació produïda pel soroll i les vibracions 
que provenen d’un o diversos emissors acústics 
situats al medi exterior del centre receptor. 

Immissió a l’ambient interior contaminació produïda pel soroll i les vibracions 
que provenen d’un o diversos emissors acústics 
situats al mateix edifici o en edificis contigus al 
receptor. 

Indicador de soroll 

 

magnitud física utilitzada per descriure el soroll 
ambiental. 

Indicador de nivell de soroll de 
dia (Ld) 

nivell sonor equivalent en períodes diürn.  

Indicador de nivell de soroll de 
vespre (Le) 

nivell sonor equivalent en període de vespre.  

Indicador de nivell de soroll de 
nit (Ln) 

nivell sonor equivalent en períodes nocturn.  

Indicador de nivell de soroll dia-
vespre-nit (Lden) 

indicador de soroll associat a la molèstia global d’un 
dia.  

Intensitat mitja diària (IMD) nombre de vehicles que circulen per una via durant 
un dia. 
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Mapa de capacitat acústica instrument que assigna els nivells d’immissió fixats 
com a objectius de qualitat en un territori 
determinat. 

Mapa estratègic de soroll mapa dissenyat per a avaluar globalment 
l’exposició al soroll produït per diferents fonts de 
soroll en una zona determinada. 

Mapa de soroll 

 

presentació de dades sobre una situació acústica 
existent o pronosticada en funció d’un indicador de 
soroll. 

Nivell d’emissió nivell acústic produït per un emissor acústic, 
mesurat a una distància determinada. 

Nivell d’immissió nivell acústic mitjà existent durant un període de 
temps determinat, mesurat en un lloc determinat. 

Nivell de potència sonora (Lw) és 10 vegades el logaritme decimal de la relació 
entre la potència sonora d’una font determinada i la 
potència sonora de referència (10-12 W). S’expressa 
en decibels (dB). 

Nivell de pressió sonora (Lp) és vint vegades el logaritme decimal de la relació 
entre una pressió sonora determinada i la pressió 
sonora de referència (2·10–5 Pa). S’expressa en 
decibels (dB). 

Nivell sonor equivalent (LAFeq) paràmetre que permet referir un soroll variable en 
un determinat interval de temps al nivell de pressió 
sonora equivalent al d’un soroll continu.  

Potència sonora energia sonora que emet una font per unitat de 
temps. S’expressa en watt (W). 

Pressió sonora variació de pressió per sobre i per sota de la 
pressió atmosfèrica. S’expressa en pascal (Pa). 
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Qualitat acústica grau d’adequació de les característiques acústiques 
d’un espai a les activitats que s’hi desenvolupen, 
avaluat en funció dels seus nivells d’immissió i 
emissió acústiques i de la seva importància social i 
cultural. 

Soroll contaminant físic que consisteix en una barreja 
complexa de sons de freqüències diferents, que 
produeix una sensació auditiva considerada 
molesta o incòmoda i que amb el pas del temps i 
per efecte de la seva reiteració pot esdevenir 
perjudicial per a la salut de les persones. 

Soroll ambiental 

 

so exterior no desitjat nociu generat per les 
activitats humanes, inclòs el soroll emès pels 
mitjans de transport, pel tràfic rodat, ferroviari i aeri i 
per emplaçament d’activitats industrials. 

Valor límit d’emissió nivell d’emissió màxim durant un període de temps 
determinat. 

Valor límit d’immissió nivell d’immissió màxim permès dins un període de 
temps determinat. 

Vibració moviment d’una partícula d’un medi elàstic al 
voltant del seu punt d’equilibri com a conseqüència 
d’una força. 

Zona de sensibilitat acústica part del territori que presenta una mateixa 
percepció acústica. 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte 

Durant  el decurs dels últims 6 anys s’ha anat desenvolupant un nou marc normatiu en 
matèria de contaminació acústica tan a nivell europeu (Directiva 2002/49/CE, de 25 de 
juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental), estatal (Ley 37/2003 del 
Ruido, de 17 de novembre de 2003) com autonòmic (Llei 16/2002, d’11 de juliol de 2002, 
de protecció contra la contaminació acústica). Fruit d’aquesta nova legislació s’estableix 
l’obligatorietat d’elaborar, per part de les administracions competents, mapes estratègics 
de soroll i plans d’acció encaminats a solucionar en el territori qüestions relatives al soroll 
i als seus efectes per aglomeracions urbanes, grans eixos viaris, grans eixos ferroviaris i 
grans aeroports. La data límit que estableix la normativa per elaborar-los i el contingut 
dels mateixos varia per a cada un d’ells tal i com s’explicarà amb posterioritat en el 
present projecte.  

1.2. Motivació 

Per tal de donar compliment a la legislació vigent en matèria de contaminació acústica 
l’Ajuntament de Premià de Mar, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, ja ha 
elaborat el Mapa estratègic de soroll del municipi. Però no disposa encara del Pla d’acció 
en matèria de contaminació acústica del municipi de Premià de Mar que és l’objecte 
d’aquest projecte. Conseqüentment, aquest projecte ha estat elaborat amb l’estreta 
col·laboració de l’Ajuntament de Premià de Mar doncs, per tal de poder elaborar el Pla 
d’acció recollit en aquest document, ha estat necessari realitzar un anàlisi exhaustiu del 
municipi (característiques físiques, urbanístiques, hàbits de la població, etc.) i, a més a 
més, cal tenir en compte que la legislació no estableix quines són les mesures concretes 
que s’han d’aplicar per tal de millorar la qualitat acústica dels municipis sinó que aquestes 
resten a discreció de les autoritats competents, en aquest cas, l’Ajuntament de Premià de 
Mar. 
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2. Introducció 

2.1. Objectius del projecte 

L’objectiu d’aquest projecte és elaborar el Pla d’acció en matèria de contaminació 
acústica del municipi de Premià de Mar per tal de donar compliment a la Directiva 
2002/49/CE, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental i les 
seves transposicions estatal i autonòmica. Segons recull aquesta Directiva, els plans 
d’acció són plans encaminats a afrontar les qüestions relatives al soroll i als seus efectes, 
inclosa la reducció del soroll si fos necessari, i han de tenir per objecte: 

• Fer front globalment a les qüestions relatives a la contaminació acústica en les 
corresponents àrees acústiques. 

• Determinar les accions prioritàries a realitzar en cas de superació dels valors límit 
d’emissió o immissió o d’incompliment dels objectius de qualitat acústica. 

• Protegir les zones tranquil·les d’aglomeracions contra l’augment de la 
contaminació acústica. 

Així doncs, el Pla d’acció en matèria de contaminació acústica del municipi de 
Premià de Mar ha de determinar les estratègies en matèria de reducció de la 
contaminació acústica ha seguir pel municipi prenent com a punt de partida el Mapa 
estratègic de soroll del municipi, el contingut del qual també s’ha analitzat i recollit en el 
present projecte. 

2.2. Abast 

Tal i com s’ha exposat, aquest projecte neix amb la voluntat de donar compliment a la 
Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental 
i les seves transposicions estatal i autonòmica, per la qual cosa, el seu contingut, que es 
desenvolupa a continuació, també ve determinat per les mateixes doncs aquelles 
estableixen quins són els requisits mínims als quals han de donar compliment els plans 
d’acció. 

Inicialment s’introdueixen alguns conceptes per entendre què és la contaminació 
acústica. Es defineix què és el soroll, quines són les seves característiques, com es pot 
mesurar i quines conseqüències pot tenir sobre la salut humana. 
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A continuació es presenta una descripció del municipi de Premià de Mar i el context 
jurídic que motiva l’elaboració d’aquest projecte, a més a més d’una explotació i anàlisi 
del contingut del Mapa estratègic de soroll. Fruit d’aquest anàlisi i de la situació acústica 
actual de Premià de Mar s’han identificat els principals focus de soroll del municipi, les 
zones on es  superen els valors límit d’immissió establerts pel mapa de capacitat 
acústica, les zones sensibles i les zones tranquil·les.  

Finalment, s’han establert els objectius quant a qualitat acústica es refereix, s’ha definit la 
missió del present Pla d’acció i la seva estructura i s’ha realitzat una valoració econòmica 
del seu cost d’aplicació. 
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3. Contaminació acústica 

La contaminació acústica és un problema mediambiental cada vegada més universal i 
constant però que afecta de manera especial la població que ocupa determinats espais. 
És a dir, es tracta d’un tipus de contaminació ambiental localitzada, i relativament 
controlable a través de mecanismes com l’aïllament o la desaparició de la font 
generadora de soroll.  

La contaminació acústica es defineix com la pertorbació de l’ambient sonor normal, 
originada per fonts de soroll [Ref.1]. Així doncs, es podria definir com un excés del soroll 
ambiental. És per aquest motiu que s’ha cregut convenient, abans d’entrar en profunditat 
a tractar el tema objecte d’aquest projecte, introduir uns coneixements bàsics sobre què 
és el soroll, quins efectes té sobre la salut de les persones o quins mecanismes s’utilitzen 
per a mesurar-lo entre d’altres nocions acústiques. 

3.1. Definició de soroll 

El soroll es defineix com un conjunt de fenòmens vibratoris aeris, percebuts i integrats pel 
sistema auditiu, que en determinades circumstàncies pot originar molèsties, o fins i tot 
lesions a l’oïda [Ref.2]. Per tant, el soroll és un fenomen objectiu ja que està format per 
una barreja complexa de sons amb freqüències diferents però, per una altre banda, 
també es tracta d’un fenomen subjectiu degut als aspectes psicofisiològics que el 
condicionen doncs, la percepció del grau de molèstia ve modificada per factors com ara el 
tipus d’activitat que en aquell moment desenvolupa el receptor del soroll o el seu llindar 
d’audició.  

Per poder quantificar la quantitat de soroll que hi ha en un determinat ambient i poder 
així, mesurar el grau de contaminació acústica d’un determinat espai, cal centrar-se en la 
vessant física del soroll perquè, tal i com s’acaba d’explicar, davant d’un mateix nivell de 
so apareixen diverses respostes de molèstia. 

3.2. Característiques del soroll 

3.2.1. El so i la seva propagació 

El so és una vibració mecànica que es propaga en un medi, gas, líquid o sòlid, capaç de 
ser percebuda per l’oïda [Ref.3]. Les ones sonores es poden propagar a través de l’aire, 
transmissió aèria, o a través dels elements sòlids que la suporten o estan en contacte 
amb ella, transmissió per estructura.  
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Per propagar-se, les ones sonores han de posar en moviment partícules. Per aquest 
motiu, el so no es propaga en el buit. Pel que fa a la seva velocitat de propagació, 
aquesta depèn de diversos factors: la naturalesa del medi on es propaga, la temperatura i 
la humitat. En l’aire, l’energia de les ones sonores es propaga a una velocitat d’uns 340 
m/s. 

3.2.2. Pressió sonora 

La magnitud que s’utilitza per avaluar la pertorbació de l’estat d’equilibri on es propaga 
una ona sonora és la pressió sonora, que és la variació de pressió per sobre i per sota de 
la pressió atmosfèrica [Ref.4]. Es mesura en newtons per m2 (N/m2) o pascals (Pa). La 
pressió sonora depèn no només de la font de soroll, sinó també del recinte on es troba 
ubicada, de la distància i orientació del receptor i de les condicions ambientals de l’entorn. 

Per mesurar el soroll i avaluar-ne la molèstia es mesura la pressió sonora però s’utilitza 
una escala logarítmica principalment per dos motius: 

• L’escala de pressions sonores a què l’orella humana és sensible comprèn valors 
que van des dels 0,00002 N/m2 (pressió sonora d’un so audible pels humans) fins 
els 20 N/m2 (pressió sonora màxima que pot suportar el timpà sense patir danys). 
Es tracta doncs d’un rang molt ampli. 

• L’oïda humana no respon linealment als estímuls que rep. Per exemple, en doblar 
la pressió sonora no es dobla la sensació sonora. 

De totes maneres, cal tenir en compte que els logaritmes poden utilitzar-se únicament 
amb números sense dimensió. Per tant, i per tal d’eliminar la dimensió (N/m2), es divideix 
cadascun dels valors de pressió sonora entre la pressió llindar inferior de l’oïda humana 
0,00002 N/m2 anomenada pressió de referència. En l’escala logarítmica obtinguda el 
llindar d’audició queda comprimit a valors entre el 0 i el 6. 

0
00002,0
00002,0log =                                                                                                           (Eq.1)  

 6
00002,0
20log =                                                                                                          (Eq.2) 

En l’escala decibèlica, que és la utilitzada per mesurar els nivells de pressió sonora (Lp), 
aquests valors s’han multiplicat per 20 i els valors obtinguts s’expressen en decibels (dB). 
Per tant, 0,00002 N/m2 correspon amb 0 dB en l’escala decibèlica, 20 N/m2 correspon 
amb 120 dB i una pressió sonora p es correspon amb el valor: 
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00002,0
·log20 p                                                                                                              (Eq.3) 

Així doncs, l’expressió que permet calcular el nivell de pressió sonora en dB a partir d’una 
pressió sonora p qualsevol expressada en N/m2 és: 

00002,0
·log20

)00002,0(
·log10 2

2 ppLp ==                                                                       (Eq.4) 

Finalment, destacar que la més petita variació sonora perceptible per l’orella humana és 
d’1 dB i, en l’escala decibèlica, 1 dB representa un canvi en la sensació sonora igual en 
tota l’escala. 

3.2.3. Potència sonora 

Una altre de les característiques fonamentals d’una font sonora és la potència que radia 
que es defineix com l’energia sonora per unitat de temps que emet i es mesura en watts 
(W). La potència sonora, a diferència de la pressió sonora, és un paràmetres de la font de 
soroll i no depèn de res més. 

L’orella humana respons a un camp molt ampli de potències sonores; entre el límit 
dolorós (100.000 W) i el límit inferior d’audició (0,000000001 W) existeix una relació 
aproximada de 1014. A causa d’aquesta diversitat de valors, i al igual com succeeix amb 
la pressió sonora, s’imposa la utilització d’una escala logarítmica per expressar el nivell 
de potència sonora que representa el nivell de so en un punt concret de l’espai a una 
distància determinada de la font.  

La potència base de referència ha estat fixada en 10-12 W, a partir de la qual, el nivell de 
potència sonora (Lw), expressada en dB, d’una font sonora que emet una potència W, 
expressada en watts,  es calcula com: 

12

2

10
·log10

−
=

WLw                                                                                                           (Eq.5) 

3.2.4. Divisions de freqüència 

La freqüència d’un so és el nombre de fluctuacions de la pressió al voltant de la pressió 
atmosfèrica en un segon i es mesura en hertz (Hz). L’orella humana percep sorolls amb 
una freqüència compresa entre els 20 Hz (sons greus) i els 20.000 Hz (sons aguts). Però 
el soroll és el resultat de la combinació de tons purs d’ones de diferents freqüències.  
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Per tal de conèixer les freqüències que configuren un soroll i l’aportació de cada una 
d’elles s’analitza el seu espectre per freqüències. Per analitzar l’espectre del camp 
audible, de 20 Hz a 20.000 Hz, aquest s’ha dividit en deu bandes de freqüències. Cada 
una d’aquestes bandes són consecutives, ocupen una amplada de freqüències de 
l’espectre anomenat banda d’octava i cada banda s’anomena pel valor de la freqüència 
central [Ref.5]. Aquest valor està normalitzat i com a característica, cada un d’aquests 
valors és el doble que l’anterior i la meitat del precedent tal i com recull la Taula 1.      

 
Taula 1. Series de bandes d’octava 

     Font: Medida y control del ruido 

3.2.5. Corbes de ponderació 

Tal i com s’ha explicat amb anterioritat, l’oïda humana és capaç de captar freqüències 
entre 20 Hz i 20.000 Hz però la resposta de la nostra oïda a aquest rang de freqüències 
no és lineal.  El sistema auditiu filtra o atenua més els tons greus o freqüències baixes 
que els aguts o freqüències altes.  

La corba de ponderació A, que transforma els dB en dBA, s’ha adoptat com a mesura 
normalitzada en moltes normatives nacionals i internacionals tal i com es veurà amb 
posterioritat en el present projecte. Aquesta corba de ponderació redueix la contribució de 
les porcions de baixa freqüència de l’espectre sonor, imitant, per tant, la menor sensibilitat 
de l’orella humana als sons greus. 

A continuació es mostra el valor central de cada una de les bandes d’octava de l’espectre 
audible, juntament amb l’atenuació en dB que li correspon a cada banda d’octava, de la 
corba de ponderació A (Taula 2). 
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Taula 2. Bandes d’octava i atenuació del filtre A al centre de la banda 

    Font: Medida y control del ruido  

Tot i que la corba de ponderació A és de les més adequades i utilitzades per a mesurar el 
nivell sonor ambiental, existeixen altres corbes de ponderació com la B o la C entre 
d’altres (Figura 1). 

 
Figura 1. Resposta relativa per als filtres de tipus A, B i C en funció de la freqüència 

      Font: Medida y control del ruido 

3.3. Mesurament del soroll 

Per mesurar sorolls continus el paràmetre de mesurament utilitzat és el nivell de pressió 
sonora (LpA), però hi ha molts soroll amb una gran variació temporal, com per exemple el 
soroll de trànsit, els quals no poden ser mesurats amb aquest paràmetre degut al seu 
caràcter fluctuant. 
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3.3.1. Nivell sonor equivalent 

El nivell sonor equivalent (LAeq) és la energia mitja ponderada A d’un soroll, promitjat 
durant un temps de mesura. Es pot considerar com el nivell continu que té la mateixa 
energia acústica ponderada A que el soroll fluctuant real durant el mateix període de 
temps, i es defineix com: 

∑=
=

N

i
L

Aeq
i

N
L

1
10/ )10·1·log(10                                                                                        (Eq.6) 

On N és el període de temps en que la font sonora produeix el soroll i Li és el nivell de 
pressió sonora en l’interval i.  

3.3.2. Nivell sonor equivalent dia-vespre-nit 

El nivell sonor equivalent dia-vespre-nit (Lden) és el nivell sonor equivalent durant 24 
hores, però incrementant en 10 dBA els nivells sonors entre les 23 h i les 7 h (Lnight) i 
incrementant en 5 dBA els nivells sonors entre les 19 h i les 23 h (Levening). Aquests 
increments tenen com a finalitat ponderar el fet que en hores nocturnes el soroll és més 
pertorbador per a la població. 
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10
5L
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L
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nighteveningday ++

++=                                                            (Eq.7) 

La Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll 
ambiental estableix que al dia li corresponen 12 hores (de 7 h a 19 h), al vespre 4 hores 
(de 19 h a 23 h) i a la nit 8 hores (de 23 h a 7h). Tot i així, deixa oberta la possibilitat a 
que els Estats membres de la Unió Europea puguin modificar aquests intervals escurçant 
o allargant el període diürn quan ho considerin convenient. 

A nivell estatal, el Real Decreto 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa 
la Ley 37/2003, de 17 de novembre, del Ruido, estableix el mateix interval horari per 
avaluar el soroll ambiental. Però, a nivell autonòmic, la Llei 16/2002, d’11 de juliol de 
2002, de protecció contra la contaminació acústica fixa els tres períodes horaris següents: 
període de dia, de 7 h a 21 h; període de vespres, de 21 h a 23 h i període de nit, de 23 h 
a 7 h. 

3.3.3. Equips de mesura 

Els sonòmetres són els instruments utilitzats per mesurar el nivell de soroll que hi ha en 
un ambient determinat, és a dir, mesuren el nivell de pressió sonora. Actualment existeix 
una gran varietat de sonòmetres, que van des de els més senzills que efectuen 
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únicament mesures ponderades A, als més complexes que inclouen diversos filtres i 
facilitats per mesurar sorolls impulsius, entre d’altres possibilitats. 

Els sonòmetres es classifiquen segons el grau de precisió en classe 0, 1, 2 i 3, sent els 
de classe 0 els de màxima precisió i els de classe 1, de gran precisió. Els sonòmetres de 
tipus 3 permeten tan sols una apreciació del nivell sonor, els de tipus 2 s’utilitzen per 
aplicacions generals i els de tipus 1 i 0 s’utilitzen en laboratoris d’acústica per fer mesures 
molt precises del nivell d’immissió sonora. 

3.4. Efectes del soroll en la salut 

Entre els efectes fisiològics que el soroll té sobre la salut de les persones, els més 
directes i clars són de tipus auditiu. Destacar la sordesa, que pot ser temporal o 
irreversible, però l’exposició continuada a un soroll molt intens pot també provocar fatiga 
auditiva o dèficit temporal de la sensibilitat auditiva que pot persistir durant un cert temps 
després de la supressió del soroll que l’ha provocat. Un efecte més és el fenomen dels 
acúfens o sorolls que apareixen a l’interior de l’orella humana per l’alteració del nervi 
auditiu, l’origen dels quals es troba en el soroll urbà i fan que qui els pateixi escolti un 
xiulet intern constant, que li pot provocar ansietat i canvis de caràcter. Finalment, 
destacar que l’exposició a nivells sonors superiors a 135 dBA i de caràcter impulsiu, com 
és el cas del soroll produït per una explosió, es probable que produeixi el trencament del 
timpà per això es recomana, com a valor límit de seguretat, que les persones no 
s’exposin sota cap circumstància a nivells que superin els 135 dBA. 

Entre els efectes del soroll no solament està en joc el sentit de l’oïda, sinó que, fins i tot a 
nivells moderats, provoca respostes sistemàtiques de tot l’organisme. L’exposició a certes 
nivells de soroll pot provocar malalties cardiovasculars, alteracions de l’aparell digestiu, 
canvis hormonals i reducció del sistema immunitari de defensa. Algunes de les 
manifestacions més comuns d’aquests efectes són: l’estrès, l’augment de la pressió 
arterial o la irregularitats en el ritme cardíac. 

Així doncs, es important que tots els municipis facin front a la contaminació acústic i 
apliquin mesures per reduir-la, no només per donar compliment a la normativa vigent en 
matèria de contaminació acústica sinó també perquè, tal i com s’acaba de veure, 
l’exposició a nivells sonors molt elevats pot provocar danys irreversibles en les persones. 
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4. Descripció del municipi 

4.1. Característiques generals 

El municipi costaner de Premià de Mar està localitzat en la comarca del Maresme, a 19 
km de la ciutat de Barcelona. La seva superfície total és de 1,92 km2 i limita amb els 
municipis de Vilassar de Mar al nord-est, del Masnou al sud-oest i de Premià de Dalt i 
Teià a l’oest (Figura 2). Es troba a una altitud de 8 m sobre el nivell del mar de mitja però 
la cota més alta és de 54 m sobre el nivell del mar. Es tracta d’un municipi relativament 
pla amb un pendent màxim de 5,4% en direcció perpendicular a la costa. El front litoral 
està ocupat per un port, situat a uns 600 m del límit nord-est del municipi, que té un moll 
de costa d’uns 500 m d’amplada. 

 
Figura 2. Localització geogràfica del municipi de Premià de Mar 

         Font: Google Earth 

Les dades demogràfiques (Figura 3) mostren que la població del municipi va patir un fort 
creixement durant els anys 50, derivat de la seva expansió industrial. Posteriorment, 
durant els anys següents i per causa de la crisi industrial dels anys 70, el creixement es 
va alentir una mica, però continuà en augment. Des d’aleshores, el ritme de creixement 
de Premià de Mar s’ha mantingut gràcies a d’altres factors com l’augment del sector de la 
construcció, les segones residències i l’àrea d’influència que exerceix Barcelona. 
Actualment, té una població de 27.590 habitants censats (any 2008) i una alta densitat de 
població, 14.421 habitants/km2. Es tracta del cinquè municipi de tot Catalunya per 
densitat de població. 
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Figura 3. Evolució de la població censada 

 Font: Pla  d’Ordenació Urbanística Municipal de Premià de Mar 

Pel que fa a l’edat dels habitants de l’aglomeració, el 71,2 % dels habitants de Premià de 
Mar tenen entre 15 i 64 anys. Cal destacar que en els últims anys el nombre d’habitants 
del municipi que han nascut a l’estranger ha crescut significativament passant d’un 4,2% 
en l’any 1991 a un 13,6% en l’any 2006. Pel que fa a l’ocupació dels residents, durant els 
darrers anys el municipi ha patit una notable reducció de la població ocupada en els 
sectors industrials i un increment de la població ocupada en el sector dels serveis i de la 
construcció tal i com es recull la Taula 3. 

 
Taula 3. Percentatge de població ocupada resident per sectors d’activitats 

     Font: Pla  d’Ordenació Urbanística Municipal de Premià de Mar 

Tot i que en l’actualitat encara hi ha a Premià de Mar unes 660 empreses de comerç al 
detall, 409 empreses de serveis i 161 empreses industrials, el municipi s’ha convertit en 
una ciutat dormitori per excel·lència en la qual el desequilibri residència - treball és el 
segon més alt de la regió metropolitana de Barcelona (el 64%) només superat pel de 
Badalona. 
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4.2. Estructura urbana 

Premià de Mar és una ciutat d’edificació compacta, on el sòl no urbanitzable agrícola no 
arriba al 1% de la superfície del terme municipal i el sòl industrial no passa del 3%, 
dedicant-se casi exclusivament a ser un municipi de caràcter residencial, doncs una bona 
part del sòl industrial s’ha transformat en residencial o equipaments comunitaris 
col·lectius de caràcter educatiu, esportiu o zones verdes. 

El teixit urbà de la població consta d’una xarxa de carrers, aproximadament ortogonal, en 
direccions perpendicular i paral·lela a la costa. Aquesta ortogonalitat, que és fruit d’una 
parcel·lació planificada en els diversos períodes de construcció de la ciutat, té unes 
proporcions diferents segons el moment de consolidació de la vialitat. 

El nucli antic, que encara conserva l’encant dels pobles anteriors a la difusió de 
l’automòbil, està constituït per carrers estrets, a vegades sense continuïtat, i carrers més 
amples en les zones d’eixample. 

El carrer Torrent de la Fontsana, que en alguns trams és el límit amb Premià de Dalt per 
la banda nord, i el passatge de Circumval·lació són les úniques diagonals que travessen 
la xarxa ortogonal. Els únics eixos viaris que travessen totalment el municipi en direcció 
perpendicular a la costa són: la carretera de Premià de Dalt amb una intensitat mitja 
diària (IMD) de 12.700 vehicles/dia, la Riera de Premià, el carrer Joan Prim, el carrer 
Terra Alta i la carretera de Vilassar de Dalt amb una IMD de 22.200 vehicles/dia. En 
direcció paral·lela al mar destaquen la Gran Via que, juntament amb la carretera N-II que 
té una IMD de 37.000 vehicles/dia, travessen tot el terme municipal.  

Finalment, destacar que el ferrocarril transcorre al llarg del municipi seguint la línia de la 
costa ocupant l’espai que hi ha entre la carretera N-II i les platges de Premià de Mar. En 
l’actualitat el municipi consta només d’una estació de RENFE situada a la N-II a l’alçada 
de la Riera de Premià però el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 2009-2021, 
actualment en tràmit i pendent d’aprovació definitiva per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, preveu la construcció d’una altre estació a la mateixa N-II 
però a l’alçada del port. 

En l’annex A s’inclou un plànol informatiu del municipi en el qual és pot observar 
l’estructura urbana descrita i la localització dels principals equipament i punts d’interès. 
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5. Context jurídic 

La contaminació acústica, típica de les grans aglomeracions, ja fa força temps que 
disposa de diferents normatives que la regulen tan a nivell europeu, estatal com 
autonòmic. Actualment hi ha en vigor a Catalunya lleis adreçades a controlar el soroll 
produït pels vehicles, els nivells sonors als quals es troben exposats els treballadors, la 
insonorització d’habitatges, la insonorització d’activitats sorolloses, etc. Tanmateix, el 
problema de la contaminació acústica és suficientment important, per les seves 
implicacions sobre la qualitat de vida, la conservació de l’entorn i la pròpia salut, com per 
a que el Parlament Europeu i el Consell dictaminessin la Directiva 2002/49/CE, de 25 de 
juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. Aquesta directiva 
constitueix un referent bàsic, coherent e integrador, de la política comunitària en aquesta 
matèria. 

A nivell estatal, la Ley 37/2003 del Ruido, de 17 de novembre de 2003 i el Real 
Decreto 1513/2005, de 16 de desembre, pel que es desenvolupa dita llei pel que es 
refereix a l’avaluació i gestió del soroll ambiental, constitueixen la transposició de dita 
directiva. 

A nivell autonòmic, el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya ha aprovat la Llei 16/2002, d’11 de juliol de 2002, de protecció contra la 
contaminació acústica i ha iniciat la tramitació de l’aprovació del Reglament de dita llei 
que, a més de desenvolupar-la, recollirà els aspectes de caràcter bàsic de la normativa 
Estatal. 

Dins d’aquest context jurídic s’estableix l’obligatorietat d’elaborar mapes estratègics de 
soroll i plans d’acció encaminats a solucionar en el territori qüestions relatives al soroll i 
als seus efectes i obliga en concret les administracions competents a que: 

• Com a molt tard el 30 de juny del 2007, i després cada 5 anys, s’hagin elaborat i 
aprovat mapes estratègics de soroll corresponents a totes les aglomeracions 
urbanes de més de 100.000 habitants, dels grans eixos viaris on el trànsit 
sobrepassi els 3.000.000 vehicles a l’any (aproximadament una IMD de 8.219 
vehicles/dia), dels grans eixos ferroviaris on el trànsit sobrepassi els 30.000 trens 
a l’any i dels aeroports i els ports presents en el seu territori. 

• Com a molt tard el 30 de juny del 2012, i després cada 5 anys, s’hagin elaborat i 
aprovat mapes estratègics de soroll corresponents a la resta d’eixos viaris, eixos 
ferroviaris i aglomeracions. 
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• Com a molt tard el 18 de juliol de 2008, i després cada 5 anys,  s’hagin elaborat i 
aprovat plans d’acció enfocats a fer front, al seu territori, a qüestions relatives al 
soroll i als seus efectes, inclosa la reducció del soroll, si fos necessària en:  

-Les aglomeracions amb més de 250.000 habitants. Aquests plans també tindran 
per objectiu protegir les zones tranquil·les contra l’augment del soroll. 

-Els llocs pròxims a grans eixos viaris, el trànsit dels quals superi els 6.000.000 
vehicles a l’any (aproximadament una IMD de 16.438 vehicles/dia), grans eixos 
ferroviaris amb un trànsit superior a 60.000 trens a l’any i grans aeroports. 

• Com a molt tard el 18 de juliol del 2013, i després cada 5 anys, s’hagin elabora i 
aprovat plans d’acció per la resta d’aglomeracions, grans eixos viaris i grans eixos 
ferroviaris. 

La normativa també determina el contingut dels mapes estratègics de soroll i els requisits 
mínims als que han de donar compliment el plans d’acció tal i com s’explicarà amb 
posterioritat. 

En el cas de Premià de Mar, que té una població inferior als 250.000 habitants, corre a 
càrrec de l’Ajuntament del municipi l’elaboració del mapa estratègic de soroll, abans del 
30 de juny del 2012, i del pla d’acció en matèria de contaminació acústica, abans del 18 
de juliol del 2013. 

Finalment, destacar que l’Ajuntament de Premià de Mar està desenvolupant una nova 
Ordenança sobre el soroll i les vibracions la finalitat de la qual és establir els objectius de 
qualitat ambiental i regular les actuacions municipals específiques en matèria de soroll i  
vibracions i constitueix un instrument addicional pel municipi en la seva lluita contra la 
contaminació acústica. 
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6. Mapa estratègic de soroll 

El mapa estratègic de soroll té com a finalitat, tal i com recull la Directiva 2002/49/CE, de 
25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, avaluar globalment 
l’exposició al soroll en una zona determinada, degut a l’existència de diverses fonts de 
soroll, o realitzar prediccions globals per a dita zona. Es tracta doncs d’un eina de gestió 
integral, que permet l’avaluació i gestió global del soroll per tal de poder conèixer-lo, 
prevenir-lo i evitar-lo.  

L’Ajuntament de Premià de Mar, avançant-se a la legislació vigent que obliga a totes les 
aglomeracions a elaborar el mapa estratègic de soroll abans del juny del 2012, ja disposa 
del Mapa estratègic de soroll del municipi el qual ha estat elaborat pel Servei de Medi 
Ambient de la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de l’empresa PROEMA i, 
actualment, es troba pendent d’aprovació inicial, juntament amb la nova ordenança sobre 
el soroll i les vibracions. El Mapa estratègic de soroll del municipi de Premià de Mar 
consta de: 

• El mapa de soroll. 

• El mapa de capacitat acústica. 

• El mapa de desviacions.  

• Dades generals de població. 

Tot seguit s’introdueix breument el contingut del Mapa estratègic de soroll de Premià de 
Mar, i de cada un dels elements que el constitueixen, i s’analitza la informació aportada 
pel mateix doncs representa el punt de partida per l’elaboració del Pla d’acció en 
matèria de contaminació acústica del municipi de Premià de Mar que és l’objecte 
d’aquest projecte. 

6.1. Mapa de soroll 

6.1.1. Metodologia emprada 

Un mapa de soroll és una representació gràfica sobre el plànol de l’aglomeració del nivell 
de soroll que afecta a cada un dels carrers de la mateixa. Així doncs, el mapa de soroll de 
Premià de Mar, el qual es pot consultar online a la pàgina web de la Diputació de 
Barcelona, determina la situació acústica actual del municipi. 
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Per l’elaboració del mapa de soroll diürn, recollit en l’annex B.1, s’han realitzat 139 
mesures puntuals en diferents punts del municipi els quals han estat escollits de tal 
manera que es poguessin obtenir dades de la totalitat de les vies i que cadascun d’ells 
fos representatiu del tram de carrer al qual pertany. És a dir, un tram on la densitat de 
trànsit sigui constant en tota la seva longitud i on les diverses característiques del carrer 
no variïn (pendent, tipus i estat del paviment, alçada de les edificacions, etc.). 

Per l’elaboració del mapa de soroll nocturn, recollit en l’annex B.2, s’han realitzat mesures 
en continu durant 24 hores en 9 punts, distribuïts per tot  el municipi, a carrers de 
diferents tipologies.  

La localització exacta dels punts de mostreig, tan per les mesures puntuals realitzades 
com per a les mesures en continu, es pot consultar en el mapa de punts de mesura 
recollit en l’annex C.  

Finalment, destacar que tan en el mapa de soroll diürn com en el nocturn, l’índex de soroll 
que s’ha utilitzat per representar el nivell de soroll a cadascun dels trams de carrer que 
formen la superfície viària del municipi és el nivell sonor equivalent LAFeq, expressat en 
dBA i que, per la representació gràfica dels nivells de soroll s’ha utilitzat una escala de 
colors (Figura 4) on cadascun dels colors es fa correspondre amb un interval de nivells de 
soroll de 5 dBA. 

 
Figura 4. Escala de colors aplicada en la representació dels nivells 

 de soroll en el mapa de soroll diürn i nocturn 

   Font: Mapa de soroll de Premià de Mar [Ref.6] 
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6.1.2. Avaluació dels resultats en període diürn 

Dels 139 punts mesurats al municipi per elaborar el mapa de soroll diürn, un 37,3% té 
nivells de soroll inferiors als 60 dBA, un 42,5% té nivells entre 60 i 65 dBA, un 10,1% està 
entre 65 i 75 dBA i en els 10,1% de punts restants es superen els 70 dBA tal i com reflexa 
la Figura 5. 

0,0% 1,4%

8,6%

27,3%

42,5%

10,1%
7,2%

2,2%
0,7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

<45
dBA

45-50
dBA

50-55
dBA

55-60
dBA

60-65
dBA

65-70
dBA

70-75
dBA

75-80
dBA

>80
dBA

Nivell sonor

Pe
rc

en
ta

tg
e 

de
 m

es
ur

es

 
Figura 5. Distribució dels nivells sonors mesurats 

         Font: Pròpia 

Els carrers del municipi que presenten nivells sonors  superiors a 65 dBA són: la carretera 
de Premià de Dalt, la carretera de Premià de Mar a Vilassar de Dalt, diferents trams de la 
N-II, la Gran Via, alguns trams dels carrers Mossèn Jacint Verdaguer, Dr. Martí Casas, 
Capitans de Mar, Pilar, Santiago Rusiñol, Pompeu Fabra, Camp de Mar i Elisenda de 
Montcada. 

A més a més del nivell sonor existent en cada un dels trams del municipi, el mapa de 
soroll diürn revela que, en aquest període, la principal font de soroll és el trànsit rodat 
doncs els carrers amb una intensitat de trànsit alta presenten nivells sonors alts i els 
carrers amb una intensitat de trànsit baixa presenten nivells sonors baixos. 

Tot i que, tal i com succeeix en la majoria de nuclis urbans, el trànsit rodat és la causa 
principal de soroll del municipi, a Premià de Mar també s’han detectat les següents fonts 
de soroll: certes activitats, gossos que borden al passar gent prop de les cases, la parla 
de la gent que passa pel carrer i la campana de l’església. 
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Pel que fa al pas del ferrocarril pel municipi, no és una font destacable de soroll durant el 
període diürn degut, d’una banda, a què els trens que circulen són poc sorollosos i, d’altra 
banda, al elevat trànsit de la carretera N-II que genera nivells acústics molt alts i 
emmascara qualsevol altra font de soroll en la seva zona d’influència. 

6.1.3. Avaluació dels resultats en període nocturn 

Al igual com succeeix en període diürn, els nivells sonors més elevats en període nocturn 
corresponent als carrers amb una alta intensitat de trànsit però, els nivells d’immissió 
sonora que s’assoleixen són més baixos que en període diürn. 

En el mapa de soroll nocturn, a diferència del diürn, no recull els nivells d’immissió sonora 
de tots els carrers del municipi degut al fet que per la seva elaboració només s’han 
utilitzat les mesures preses durant 24 hores en continu en 9 punts del municipi amb la 
qual cosa, ha estat impossible extrapolar aquests resultats per a tots els carrers del 
municipi. 

De tots els carrers analitzat en període nocturn, és la carretera N-II la que presenta un 
nivell sonor més elevat amb 69 dBA. També la carretera de Premià de Mar a Vilassar de 
Dalt té uns nivells sonors força elevats durant la nit, entre 60 i 65 dBA, depenen del tram. 

A la Gran Via i l’avinguda Torrent Castells els nivells d’immissió sonora es troben en 
l’interval de 55 a 60 dBA, a la plaça de l’Ajuntament entre 50 i 55 dBA i, finalment, el 
carrer Gibraltar i el carrer Sant Miquel tenen nivells inferiors a 50 dBA. 

6.1.4. Zones sensibles 

Tal i com recull la Ley 37/2003 del Ruido, un aspecte molt important que cal considerar 
en la gestió del soroll és la situació acústica de les zones sensibles o vulnerables a la 
contaminació acústica, entenen com a tals els centres d’ensenyament, centres d’atenció 
sanitària, geriàtrics, biblioteques, auditoris, teatres, centres de culte i museus. 

A Premià de Mar hi ha 6 tipologies diferents de zones sensibles tal i com s’exposa a 
continuació:  

• 15 centres d’ensenyament, entre parvularis, centres d’educació infantil, centres 
d’educació primària, secundària i batxillerat. S’han inclòs tan els centres públics, 
com privats, com concertats. 

• 5 centres de culte,  dues esglésies catòliques, un centre de culte musulmà, un 
altre de evangelista i un altre adreçat als testimonis de Jehovà. 
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• 4 residències geriàtriques. 

• 2 biblioteques, la biblioteca de Can Manent i una altre situada al Centre Cívic. 

• 2 centres sanitaris, un Centre d’Atenció Primària i un Punt de la Creu Roja. 

• 1 museu, el de l’estampació de Premià de Mar. 

En període diürn, un 3,4% de les zones sensibles del municipi tenen la seva façana 
principal exposada a nivells sonors entre 50 i 55 dBA, un 31% entre 55 i 60 dBA, un 
51,7% entre 60 i 65 dBA, un 10,3% entre 70 i 75 dBA i, finalment, un 3,4% tenen la seva 
façana principal exposada a nivells sonors superiors a 70 dBA (Figura 6).  

 
Figura 6. Distribució dels nivells sonors de les zones sensibles 

         Font: Pròpia 

Els centres d’ensenyament estan distribuïts de forma homogènia sobre els vials del 
municipi, fet que provoca que aquests estiguin exposats, durant el dia, a nivells sonors 
molt variats que van des dels 50 dBA d’alguns centres situats en carrers molt tranquils, 
fins als 65 dBA a que estan exposades les façanes principals de les escoles situades a 
prop dels grans eixos viaris. 

El Centre d’Atenció Primària i el Punt de la Creu Roja estan exposats a nivells compresos 
entre els 60 i els 75 dBA tant de dia com de nit. Aquest elevat nivell sonor al qual estan 
exposats els centres sanitaris es degut al fet que aquest tipus d’equipaments estan 
situats, per motius d’accessibilitat, en grans artèries de trànsit. 
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Els centres geriàtrics situats en el Camí Ral són els equipaments vulnerables al soroll que 
estan exposats als nivells sonors més alts, superiors a 70 dBA tant de dia com de nit, 
degut a la seva localització doncs el Camí Ral és una de les vies del municipi que té una 
intensitat mitja diària més elevada. 

Finalment, destacar que tots els equipament definits com a zones sensibles estan dotats 
d’uns mecanismes d’aïllament acústic especials, amb la qual cosa, els nivells sonors al 
seu interior són inferiors als nivells sonors presents en els carrers on es troben situats. 

En la Taula 4 s’exposa un recull de les zones sensibles de Premià de Mar, la seva adreça 
i el rang sonor al qual es troba exposada la seva façana principal en període diürn. A més 
a més, en l’annex D es presenta un plànol on es situen totes les zones sensibles. 

 
Taula 4. Recull de les zones sensibles de Premià de Mar 

                   Font: Pròpia 
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6.1.5. Zones tranquil·les 

Tal i com es s’exposarà més endavant en el present projecte, la normativa estableix que 
un dels objectius dels plans d’acció és protegir les zones tranquil·les contra l’augment de 
la contaminació acústica. Cal doncs, en primer lloc definir què és una zona tranquil·la per 
després poder identificar quantes hi ha a Premià de Mar.  

Les zones tranquil·les són zones amb un nivell d’immissió sonora inferior a 55 dBA en 
període diürn i inferior a 50 dBA en període nocturn. A Premià de Mar hi ha 2 tipologies 
diferents de zones tranquil·les: les zones classificades urbanísticament com a espais 
lliures i certs trams d’alguns carrers. 

Un 5,92% de la superfície total del municipi de Premià de Mar té una classificació 
urbanística d’espais lliures, dit d’una altre manera, 113.693 m2 de sòl del municipi són 
zones verdes. Destacar, que el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal preveu ampliar 
en 32.256 m2 el sòl destinat a zones verdes entre els anys 2009 a 2021. Tots aquests 
espais, la situació geogràfica dels quals està recollida en el plànol de l’annex E, 
presenten un nivell d’immissió sonora suficientment baix com per a que puguin ser 
considerats com a zones tranquil·les.  

El mapa de soroll diürn mostra quins són els trams de carrer que gaudeixen d’un nivell 
d’immissió sonora inferior a 55 dBA i que, conseqüentment, poden ser considerats com a 
zones tranquil·les. Alguns exemples són: els carrers Jaume I, Aribau, Maresme, Antoni 
Gaudí, Passatge Salvador Espriu; els carrers Francesc Moragas, San Pau, Reverend 
Josep Parereda, Sant Agustí i Montseny del casc antic; el tram del carrer Sant Ferran que 
transcorre entre el carrer Narcís Monturiol i el passatge de la Circumval·lació i el tram de 
la Riera de Premià destinat exclusivament als vianants. Es tracta en tots els casos de 
carrers molt tranquils, on la circulació de vehicles és molt reduïda i, en tot cas, es 
produeix a velocitat molt lenta.  

Per acabar, ressaltar que la densitat de població en la major part de les zones 
classificades com a tranquil·les no és gaire elevada per la qual cosa la quantitat de 
població que gaudeix d’aquest confort acústic no és molt alta. 

6.2. Mapa de capacitat acústica 

6.2.1. Metodologia emprada 

El mapa de capacitat acústica (annex F) té com a finalitat marcar els objectius de qualitat 
acústica del territori, és a dir, els nivells de soroll desitjats per a cada tram del municipi 
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durant 3 períodes horaris, dia, vespre i nit, donant així compliment als requeriments 
normatius europeus, estatals i autonòmics vigents.  

La capacitat acústica del territori es classifica en les següents tres categories principals 
segons els usos del sòl, anomenades zones de sensibilitat acústica: 

• Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors del territori que 
requereixen una protecció alta contra el soroll. 

• Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors del territori 
que admeten una percepció mitjana del soroll. 

• Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que 
admeten una percepció elevada de soroll.   

La normativa també estableix uns valors límits d’immissió sonora diferents per a cada una 
de les zones anteriorment descrites que es recullen en la Taula 5. 

 
Taula 5. Valors límits d’immissió en període dia, vespre i nit, per a cada una de les zones de sensibilitat acústica 

                 Font: Llei16/2002  

A més a més de les 3 zones de sensibilitat acústica, la Llei 16/2002, d’11 de juliol de 
2002, de protecció contra la contaminació acústica, contempla la possibilitat d’establir 
altres tipus de zones acústiques en indrets del territori amb característiques especials: 

• Zona de soroll: són sectors del territori afectats per la presència d’infraestructures 
de transport viari, ferroviari, marítim i aeri. Aquest tipus de zona compren el 
territori de l’entorn del focus emissor i en ella hi són aplicables una sèrie de 
normes específiques, recollides en l’article 13 de la Llei 12/2002, per tal de 
disminuir-ne els nivells sonors. Alguns exemples són: apantallament mitjançant 
barreres artificials en les proximitats de la infraestructura o disposició de les 
dependències d’ús sensible al soroll a la part de l’edifici oposada al soroll.  

• Zona d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA):  es tracta d’àrees 
on, per les seves singularitats característiques, es declara una protecció i gestió 
especials de la qualitat acústica. Es poden incloure com a zones d’especial 
protecció de la qualitat acústica àmbits singulars d’espais naturals, d’espais de 
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protecció especial de la natura o d’espais urbans que gaudeixen d’una molt alta 
qualitat acústica. 

• Zona acústica de règim especial (ZARE): es tracta de parts del territori en què 
es produeix una elevada contaminació acústica a causa de la presència de 
nombroses activitats, de la naturalesa que siguin, i del soroll produït al voltant. 
Tant els àmbits d’ús intensiu de serveis com els àmbits d’ús intensiu comercial 
poden ser classificats com a zones acústiques de règim especial. 

La Figura 7 recull el codi de colors aplicat per representar gràficament les zones 
acústiques en el mapa de capacitat del municipi de Premià de Mar. 

 
Figura 7. Codi de colors aplicats en la representació de les zones acústiques 

        Font: Mapa de capacitat acústica del municipi de Premià de Mar [Ref.7] 

6.2.2. Avaluació dels resultats 

S’han classificat com a zona de sensibilitat acústica alta (A) les vies i espais públics del 
municipi on predomina l’ús residencial, els patis interiors d’illa no afectats pel trànsit , els 
centres docents, llevat de les façanes situades a vies importants que suporten nivells 
superiors al límit d’aquesta zona, així com la façana interior del Centre d’Atenció Primària 
(CAP). 

S’han classificat com a zona de sensibilitat acústica moderada (B) les principals vies 
interiors del municipi: l’avinguda Torrent Castells, la Gran Via i el carrer de la Mercè; així 
com els carrers on coexisteixen els habitatges i l’activitat comercial, o carrers que sent 
bàsicament residencials tenen nivells de soroll superiors als valors límit d’immissió per a 
la zona A i on no es considera possible reduir-ne els nivells. 

S’han classificat com a zona de sensibilitat acústica baixa (C) les principals artèries 
viàries del municipi: la carretera de Premià de Dalt, la carretera de Premià de Mar a 
Vilassar de Dalt, el carrer Ponent, el carrer Llevant i el carrer Santiago Rusiñol en el tram 
situat entre el camí Ral i la plaça Ferran. També la zona industrial del municipi, situada en 
l’illa compresa entre el camí del Mig i el passatge del Palmar i l’avinguda Torrent Castells 
i Torrent Malet, ha estat classificada com a zona C. 
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En tot el municipi només s’ha classificat com a zona de soroll el camí Ral ja que, degut a 
l’elevat volum de trànsit que suporta, els nivells d’immissió sonora en aquesta via superen 
els valors límits definits, segons la llei, per les zones de sensibilitat acústica baixa (C). 

Finalment, ressaltar que no s’ha definit cap sector del terme municipal de Premià de Mar 
ni com a zona d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPCA) ni com a zona acústica 
de règim especial (ZARE). 

6.3. Mapa de desviacions 

6.3.1. Metodologia emprada 

Els mapes de superació o de desviacions tenen com a finalitat identificar els punts de la 
ciutat on els nivells de soroll existents superen els límits fixats pels objectius de qualitat 
acústica. Aquests mapes s’obtenen de manera directa, a partir de la resta dels nivells de 
soroll existents en cada una de les vies del municipi (mapa de soroll) i els nivells de soroll 
adients (mapa de capacitat), és a dir, els nivells de soroll que hauria de tenir cada una de 
les vies segons la seva classificació (zona de sensibilitat acústica alta, moderada o 
baixa).  

En el mapa de desviació diürn (annex G.1) i nocturn (annex G.2) s’han representat tant 
les desviacions positives com les negatives. És a dir, s’han representat els punts de 
mesura on el nivell d’immissió sonora enregistrat és, tant superior com inferior, als valors 
límit d’immissió establerts segons la zona de sensibilitat acústica amb la qual han estat 
classificats.  

Per l’elaboració d’aquest mapa s’ha utilitzat el codi de colors recollit en la Figura 8. Tal i 
com es pot observar, s’han identificat amb un mateix color els punts de mesura on la 
desviació és menor o igual a -3 dBA i els punts de mesura on la desviació és igual o 
superior a 3 dBA. 

 
Figura 8. Codi de colors aplicat en la representació de les desviacions acústiques 

                Font: Mapa de capacitat acústica del municipi de Premià de Mar [Ref.8] 



Pla d’acció en matèria de contaminació acústica del municipi de Premià de Mar                                       Pàg. 37 

 

Els punts de mostreig amb una desviació positiva, és a dir, els punts de mesura en els 
quals el soroll ambiental mesurat és superior al valor límit de la seva zona, han de ser 
considerats preferents alhora de dissenyar i aplicar plans de reducció del soroll al 
municipi. Destacar que s’ha considerat que la superació es produeix quan la desviació és 
superior a 1 dBA. 

6.3.2. Avaluació dels resultats en període diürn 

El mapa de desviacions en període diürn reflexa que la major part de carrers del municipi 
presenten un nivell sonor iguals o inferior al nivell de capacitat assignada durant el dia 
doncs el 87,1% de mesures preses es troba dins el rang d’immissió de la zona de 
capacitat acústica assignada. Més concretament, el 36,5% dels punts de mesura té una 
desviació menor a  -3 dBA, el 23,6% dels punts de mesura té una desviació entre -3 dBA i 
1 dBA i el 27% dels punts de mesura té una desviació entre -1 dBA i 1 dBA tal i com 
reflexa la Figura 9.  

 
Figura 9. Percentatge de punts de mesura pertanyents a cada rang de desviacions en període diürn 

                Font: Pròpia 

Tot i així, el 9,5% del punts de mesura té una desviació entre 1 dBA i 3 dBA i el 3,4% té 
una desviació superior a 3 dBA, amb la qual cosa, el 12,7% dels punts mesurats no 
compleix amb els criteris de qualitat acústica. 

En la Taula 6 es presenta un recull dels punts de mesura en els quals el nivell d’immissió 
sonora mesurat es superior al valor límit de la zona acústica assignada en període diürn. 
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S’inclou el número del punt de mesura, la seva localització dins el municipi, la zona de 
sensibilitat acústica assignada i la desviació. 

 
Taula 6. Punts de mesura amb desviació superior a 1 dBA en període diürn 

                     Font: Pròpia 

6.3.3. Avaluació dels resultats en període nocturn 

El mapa de desviacions en període nocturn reflexa que un 55,5% dels punts mesurats en 
període nocturn supera els límits fixats pels objectius de qualitat acústica. Un 22,2% dels 
punts de mesura supera en més de 3 dBA als valors límit d’immissió establerts segona la 
zona de sensibilitat acústica amb la qual han estat classificats i un 33,3% els supera entre 
1 i 3 dBA tal i com reflexa la Figura 10.  
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Figura 10. Percentatge de punts de mesura pertanyents a cada rang de desviacions en període nocturn 

                      Font: Pròpia 

A continuació es presenta un recull dels punts de mesura en els quals el nivell d’immissió 
sonora enregistrat és superior al valor límit de la zona acústica assignada en període 
nocturn. S’inclou el número del punt de mesura, la seva localització dins el municipi, la 
zona de sensibilitat acústica assignada i la desviació (Taula 7). 

 
Taula 7. Punts de mesura amb desviació superior a 1 dBA en període nocturn 

                     Font: Pròpia 

6.4. Dades generals de població 

El Real Decreto 1513/2005, de 16 de desembre, per el qual es desenvolupa la Ley del 
Ruido, estableix, en el seu annex IV, que els mapes estratègics de soroll han d’incloure 
informació referent a la població exposada a diferents rangs de soroll. Per aquest motiu, 
s’ha cregut convenient realitzar un anàlisi sobre la població de Premià de Mar que viu en 
carrers que es troben exposats a nivells sonors per sobra dels valors límits d’immissió 
establerts per la seva classificació. Amb aquest anàlisi es pretén fer una estimació de la 
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quantitat de població exposada a nivells acústics per sobre dels establerts pel mapa de 
capacitat acústica. 

Prenent com a referència els 27.590 habitants censats del municipi (any 2008), s’ha 
calculat, mitjançant les dades del padró municipal d’habitants de Premià de Mar, la 
quantitat de persones que viuen en els carrers on es superen els límits fixats pels 
objectius de qualitat acústica segons el mapa de desviacions. Els resultats obtinguts són 
els presentats en la Figura 11 i Figura 12, pel període diürn i nocturn respectivament. 

 
Figura 11. Proporció de població que habitat en carrers on es superen els límits fixats pels objectius de qualitat 

acústica en període diürn 

                   Font: Pròpia 

 
Figura 12. Proporció de població que habitat en carrers on es superen els límits fixats pels objectius de qualitat 

acústica en període nocturn 

                                 Font: Pròpia 

En període diürn, el 8,7% dels habitants del municipi estan exposats a nivells sonors per 
sobre dels establerts pel mapa de capacitat acústica. Més concretament, el 6,2% de la 
població habita en carrers on es superen entre 1 i 3 dBA dits nivells i el 2,5% restant 
habita en carrers on es superen en més de 3 dBA. 

En període nocturn, el 8,7% de la població està exposada a nivells sonors que superen 
entre 1 i 3 dBA els límits fixats pels objectius de qualitat acústica i un 3,3% superen en 
més de 3 dBA dits límits.  
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Seguidament, també s’ha cregut convenient realitzar un anàlisi que permeti identificar 
quin és el nivell sonor al qual estan exposats tots els habitants del municipi doncs, com ja 
s’ha explicat amb anterioritat, el mapa de desviacions només identifica els punts on es 
superen els valors límit d’immissió establerts pel mapa de capacitat acústica però, en 
alguns casos, especialment en els carrers classificats com a zones de soroll, dits valors 
són força elevats. Així doncs, que un carrer no superi els límits fixats pels objectius de 
qualitat acústica no garanteix, en alguns casos, que el soroll en dit carrer sigui baix. 

En la  Figura 13 es representa el percentatge d’habitants que habiten en carrers exposats 
a cada rang d’immissió sonora en període diürn ja que és durant el dia, tal i com reflexa el 
mapa de soroll, quan els nivells sonors adquireixen els seus màxims. 
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Figura 13. Població esposada a cada rang d’immissió sonora en període diürn 

          Font: Pròpia 

La major part de la població (55,4%) es troba exposada a valors entre 60 i 65 dBA en 
període diürn. Un 29,3% de la població es troba exposada, durant aquest mateix període, 
a valors entre 55 i 60 dBA, un 7,7% de la població entre 50 i 55 dBA i un 0,7% entre 45 i 
50 dBA. És preocupant però, el 6,4% de la població que es troba exposada a nivells entre 
65 i 70 dBA i el 0,5% exposada a nivells entre 70 i 75 dBA. Aquestes xifres representen 
1.903 persones que es troben exposades a nivells sonors per sobre dels considerats com 
a admissibles segons la Llei 16/2002. 

Finalment, també s’ha considerat necessari estudiar la quantitat i motiu de les queixes de 
soroll presentades pels habitants de Premià de Mar doncs, tot i que el mapa de soroll 
revela que la principal font de soroll del municipi és el trànsit rodat, en la majoria de casos 
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aquest no es considera com un so molest per part de la població que el té interioritzat 
com un soroll intrínsec del municipi. Tal i com reflexa la Figura 14, on es recullen les 
queixes de soroll rebudes per la Policia Local durant el mes de maig del 2008, de les 71 
queixes rebudes, el 47,9% eren degudes al soroll produït per activitats d’oci nocturn, 
seguit pel soroll de veïnatge (18,3%) i el generat per certes activitats (15,5%).  

 
Figura 14. Percentatge de queixes de soroll rebudes durant el mes de maig del 2008 per la Policia Local 

                    Font: Informe de la Policia Local [Ref.9] 

Caldrà tenir en compte quines són les fonts de soroll que causen més molèstia als 
habitants de Premià de Mar alhora de dissenyar les accions a desenvolupar pel present 
Pla d’acció doncs són ells els qui pateixen la contaminació acústica de primera mà. 

6.5. Conclusions 

Fruit del diagnosi de la situació acústica actual del municipi, exposada al llarg de tot el 
capítol 7 i que s’ha realitzat gràcies a la informació aportada pel Mapa estratègic de 
soroll, s’estableix que el Pla d’acció en matèria de contaminació acústica del 
municipi de Premià de Mar s’ha d’orientar, principalment a:  

a) Disminuir l’emissió sonora de les principals fonts de soroll del municipi actuant 
sobre els focus de soroll puntuals i continus. 

b) Preservar les zones sensibles i les zones tranquil·les del municipi de l’augment de 
la contaminació acústica. 

c) Millorar la qualitat acústica de les zones on els nivells de soroll existents superen 
els límits fixats pels objectius de qualitat acústica en especial quan es tracti de 
zones sensibles. 
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d) Millorar la qualitat acústica de les zones poblades exposades a nivells sonors 
superiors a 70 dBA. 

Alhora d’establir les necessitats a les quals ha de donar compliment el Pla d’acció, a més 
a més de la informació extreta del Mapa estratègic de soroll de Premià de Mar, cal també 
tenir present que la disminució del soroll al municipi està estretament lligada al 
comportament de la població. Com ja s’ha vist en aquest capítol i tal i com reflexa el 
mapa de soroll, la font de soroll principal de Premià de Mar és el trànsit rodat seguit de 
certes activitats. Per tal de minorar l’impacte acústic generat per ambdues fonts és molt 
important comptar amb la col·laboració dels habitants doncs, al cap i a la fi, són agents 
implicats en la generació d’aquest tipus de soroll. És per aquest motiu que el present Pla 
d’acció també s’ha d’orientar a: 

e) Aconseguir la col·laboració ciutadana per la disminució de la contaminació 
acústica i implicar principalment els agents generadors de soroll. 

f) Formar la comunitat escolar en matèria de soroll i a tota la població en general. 

Finalment, no es pot oblidar que des de l’Ajuntament s’ha de donar exemple en quan a 
bones pràctiques acústiques es refereix, però, a més a més, aquest ha d’exercir d’òrgan 
de control per tal de vetllar pel compliment de tots els punts considerats en l’ordenança 
sobre el soroll i les vibracions i establir mecanismes que permetin vigilar i mesurar els 
nivells de contaminació acústica que hi ha al municipi. Conseqüentment, el Pla d’acció 
en matèria de contaminació acústica del municipi de Premià de Mar també s’ha 
d’orientar a: 

g) Donar exemple des de l’Ajuntament en quan a bones pràctiques acústiques es 
refereix. 

h) Controlar l’evolució de la contaminació acústica en tot el municipi. 

i) Intensificar el control del soroll tot potenciant els òrgans de control municipals i els 
recursos disponibles. 
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7. Pla d’acció 

7.1. Missió 

Coherentment amb el que estableix la normativa vigent en matèria de contaminació 
acústica i de conformitat  amb les voluntats expressades per l’Ajuntament de Premià de 
Mar, el Pla d’acció en matèria de contaminació acústica del municipi de Premià de 
Mar té la missió d’impulsar mesures correctores concretes adreçades a disminuir la 
contaminació acústica en tot el municipi, especialment en les zones on els nivells de 
soroll existents superen els límits fixats pels objectius de qualitat acústica i en les zones 
sensibles, tot protegint les zones tranquil·les contra l’augment del soroll.  

7.2. Estructura 

Tal i com s’acaba d’exposar, el present Pla d’acció té com a finalitat desenvolupar 
polítiques encaminades a millorar la qualitat acústica del municipi de Premià de Mar 
actuant principalment sobre la mobilitat, el planejament i els serveis i activitats de tot tipus 
que es desenvolupen en el municipi. Conseqüentment, compta amb la participació i 
implicació principals de diverses àrees municipals: Serveis Territorials i Medi ambient, la 
Policia Local, Serveis Centrals i Serveis Personals d’Atenció al Ciutadà, sense les quals, 
no es podria assegurar l’èxit d’aquest Pla. A més a més, proposa la col·laboració conjunta 
entre l’Ajuntament i certes associacions, institucions i gremis relacionades amb la 
generació del soroll en el municipi per fer front a la contaminació acústica mitjançant la 
signatura de convenis de col·laboració. 

El Pla d’acció dissenyat, la vigència del qual és de 5 anys a comptar des de la seva 
aprovació definitiva pel Ple de l’Ajuntament de Premià de Mar, és un pla: integral, que 
considera totes les fonts de soroll del municipi, tant les que contribueixen al soroll de fons 
com les fonts de soroll puntuals; transversal, doncs implica tots els agents generadors de 
soroll i els òrgans encarregats de la seva gestió i control; i exemplificant, ja que dona 
exemple en matèria de contaminació acústica des del propi Ajuntament amb els seus 
diferents serveis. 

Fruit del diagnosi de la situació acústica actual del municipi i de les conclusions que d’ell 
se’n deriven, el Pla d’acció en matèria de contaminació acústica del municipi de 
Premià de Mar s’ha estructurat en 4 Programes d’actuació que constitueixen els pilars 
sobre els quals es fonamenta. De cada un dels Programes d’actuació deriven una sèrie 
de Subprogrames, 11 en total,  que determinen els camps concrets sobre els que actua 
cada Programa d’actuació. Finalment, de cada Subprograma deriven les 33 Actuacions 
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que constitueixen les accions concretes que des de l’Ajuntament de Premià de Mar es 
duran a terme per millorar la qualitat acústica del municipi i assolir tots els objectius fixats 
en matèria de contaminació acústica. 

Paral·lelament, s’han definit 5 Plans d’actuació zonals que constitueixen els plans 
específics a desenvolupar en les zones on es superen els límits de qualitat acústica fixats 
pel mapa de capacitat i localitzats gràcies al mapa de desviacions. A més dels 5 Plans 
d’actuació zonals previstos, existeix la possibilitat que durant la vigència d’aquest Pla se’n 
defineixin de nous per tal de fer front, en zones concretes del municipi, problemes 
puntuals de soroll que puguin sorgir. 

En la Figura 15 es presenta un esquema que recull l’estructura del Pla però el contingut 
exacta de cada una de les seves parts s’explica en detall en els capítols posteriors. 
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Figura 15. Estructura del Pla d’acció 

      Font: Pròpia 
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7.2.1. Programes d’actuació 

A continuació es presenten i defineixen els 4 Programes d’actuació que constitueixen els 
eixos principals sobre els quals actua el present Pla: 

P1. Disminuir el soroll ambiental. 

Minimitzar l’impacte acústic del trànsit, que constitueix el soroll de fonts per excel·lència 
del municipi, fomentant un canvi en el model de mobilitat i aplicar mecanismes per 
disminuir el soroll puntual produït per certes activitats desenvolupades en el municipi.  

P2. Introduir la variable soroll en el disseny i la gestió del municipi. 

Introduir criteris acústics en el disseny i planificació de la gestió municipal posant especial 
èmfasi en millorar la qualitat acústica dels espais interiors, formar al personal municipal 
en matèria de contaminació acústica i crear canals de comunicació, tant interns com 
externs, en aquesta matèria per, en definitiva, fer de l’Ajuntament un exemple a seguir en 
quan a bones pràctiques acústiques es refereix.   

P3. Implicar, informar i sensibilitzar la població en la reducció del soroll. 

Aconseguir la col·laboració dels habitants de Premià de Mar per fer front a la 
contaminació acústica tot informant-los i sensibilitzant-los sobre aquesta problemàtica, 
posant especial interès en aconseguir la implicació en aquesta lluita dels principals 
agents generadors de soroll i de la comunitat escolar en general doncs són elements 
claus per assolir uns nivells acústics adients en tot el municipi tant a llarg com a curt 
termini. 

P4. Controlar la qualitat acústica del municipi. 

Potenciar els òrgans de control de soroll municipals per garantir el compliment de tots els 
requeriments tècnics recollits en la normativa sobre els soroll aplicable en cada cas, en 
especial per donar compliment a tots els aspectes recollits en l’Ordenança sobre el soroll i 
les vibracions de Premià de Mar, i instaurar sistemes que permetin conèixer l’evolució 
dels nivells de contaminació acústica del municipi. 

7.2.2. Subprogrames 

Al seu torn, cada un dels Programes d’actuació definits en l’apartat anterior es divideix en 
diversos Subprogrames (Figura 16), presentats a continuació, que determinen els camps 
concrets sobre els quals actua cada Programa.  
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P1. Disminuir el soroll ambiental. 

P1.1. Fomentar l’ús dels mitjans de transport col·lectius i respectuosos amb el medi. 

Disminuir el trànsit del municipi i, conseqüentment de la contaminació acústica, 
adequant la xarxa urbana i potenciant l’ús dels mitjans de transport col·lectius i 
respectuosos amb el medi, tant en els desplaçaments urbans com interurbans doncs 
el trànsit rodat és una de les principals fonts de soroll del municipi. 

P1.2. Implantar mecanismes per a reduir el soroll produït pel trànsit. 

Utilitzar totes les millores tècniques disponibles i mecanismes existents per disminuir 
el soroll produït pel trànsit rodat. 

P1.3. Minimitzar l’impacte acústic de les activitats. 

Aplicar les mesures correctores més adients en cada cas per reduir l’impacte acústic 
produït per certes activitats de caràcter puntual i/o esporàdic. 

P2. Introduir la variable soroll en el disseny i la gestió del municipi. 

P2.1. Millorar la qualitat acústica dels espais interiors. 

Promoure actuacions i incentius per assegurar nivells acústics adequats en l’interior 
d’habitatges i altres zones sensibles posant especial atenció en la ubicació, disseny i 
construcció de les zones de nou desenvolupament urbanístic de Premià de Mar per 
tal de protegir les zones tranquil·les contra l’augment de la contaminació acústica. 

P2.2. Considerar la variable soroll en el disseny dels serveis municipals. 

Introduir el soroll com un aspecte indispensable a considerar en el disseny, gestió i 
explotació de tots els serveis municipals. 

P2.3. Millorar la comunicació interna i externa de l’Ajuntament en matèria de 
contaminació acústica. 

Crear nous canals de comunicació en matèria de contaminació acústica, i potenciar 
els ja existents, tant a nivell intern de l’Ajuntament com a nivell extern, agilitant i 
facilitant a la població tots els tràmits relacionats amb el soroll i potenciar el seu accés 
a tota la informació de que disposa l’Ajuntament sobre aquest camp, inclòs el Mapa 
estratègic de soroll de Premià de Mar. 

P2.4. Formar al personal municipal en matèria de soroll. 

Promoure la formació interna del personal de l’Ajuntament en matèria de 
contaminació acústica tant des de un punt de vista tècnic, familiaritzant als agents 
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inspectors amb els aparell i mètodes de mesura de soroll, com des de un punt de 
vista legal, informant-los de la nova legislació vigent en matèria de soroll. 

P3. Implicar, informar i sensibilitzar la població en la reducció del soroll. 

P3.1. Establir convenis de col·laboració amb els principals agents implicats en la 
generació de soroll. 

Implicar els principals agents generadors de soroll en la lluita contra la contaminació 
acústica establint convenis de col·laboració amb les principals institucions, gremis i 
associacions involucrades en la generació, directe o indirecte, de certs sorolls en el 
municipi.  

P3.2. Realitzar campanyes d’informació i sensibilització en matèria de contaminació 
acústica. 

Informar i sensibilitzar a la població, especialment a la comunitat escolar i als 
principals agents causants del soroll en el municipi, sobre la reducció del soroll 
elaborant campanyes de diferents tipus, en funció del públic a qui s’adrecin les 
mateixes. 

P4. Controlar la qualitat acústica del municipi. 

P4.1. Establir mecanismes per conèixer l’evolució de la contaminació acústica en el 
municipi. 

Implantar mecanismes que permetin conèixer la evolució dels nivells acústics del 
municipi per tal de poder actualitzar, com a mínim cada 5 anys, el mapa de soroll de 
Premià de Mar i per tal de poder avaluar l’eficàcia de les mesures correctores 
previstes en el present Pla d’acció. 

P4.2. Potenciar els òrgans de control de soroll municipals. 

Fomentar i impulsar l’actuació dels inspector municipals per tal d’assegurar el 
compliment de tots els aspectes en matèria de soroll exigibles als titulars d’activitats, 
a particulars i a tota la població en general. 
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Figura 16. Programes d’actuació i Subprogrames del Pla d’acció 

                                                 Font: Pròpia 

 

 

 

7.2.3. Actuacions 

En el present capítol es defineixen de forma concreta les 33 Actuacions ideades per 
donar compliment a tots els objectius del Pla d’acció en matèria de contaminació 
acústica del municipi de Premià de Mar. Primerament es presenta una classificació de 
totes elles en funció del Programa d’actuació i subprograma del qual deriven.  
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Figura 17. Actuacions i Subprogrames inclosos dins el Programa d’actuació P1 

                        Font: Pròpia 

 
Figura 18. Actuacions i Subprogrames inclosos dins el Programa d’actuació P2 

           Font: Pròpia 
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Figura 19. Actuacions i Subprogrames inclosos dins el Programa d’actuació P3 

           Font: Pròpia 

 

Figura 20. Actuacions i Subprogrames inclosos dins el Programa d’actuació P4 

           Font: Pròpia 

Seguidament es presenta un recull de totes les Actuacions dissenyades i s’especifica, per 
a cada una d’elles, quina és la situació de partida, és a dir, si es tracta d’una Actuació 
nova o no i es defineix concretament quin és l’objectiu i el contingut de cadascuna. 

P1. Disminuir el soroll ambiental. 

P1.1.Fomentar l’ús dels mitjans de transport col·lectius i respectuosos amb el medi. 

L’Enquesta de Mobilitat Obligada 2001 (EMO’01) revela que els desplaçaments interns 
arriben a ser 3.616 en el municipi de Premià de Mar i que l’ús del vehicle privat té un pes 
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del 34%, mentre que els desplaçaments realitzats a peu arriben al 60% i els 
desplaçaments en transport públic suposen només un 6% del total (Figura 21). 

Segons la mateixa enquesta, la xifra de viatges que relacionen el municipi de Premià de 
Mar amb altres municipis és de 10.950 i es realitzen en automòbil un 66%, un 32% en 
transport públic i el 2% restant a peu o en bicicleta (Figura 22).  

 
Figura 21. Distribució modal dels viatges interns 

         Font: Estudi d’avaluació de la mobilitat generada [Ref.10] 

 

 

 
Figura 22. Distribució modal dels viatges interurbans 

           Font: Estudi d’avaluació de la mobilitat generada [Ref.11] 

 

Amb aquestes dades queda patent la necessitat de fomentar el mitjans de transport 
públic, com són l’autobús i el ferrocarril, en el cas dels desplaçament interurbans 
principalment i, en el cas dels desplaçaments urbans, cal fomentar l’ús de la bicicleta i els 
itineraris per a vianants. 
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1.Ampliar la xarxa de bus urbà i interurbà 

Situació de partida Es considera com a autobús intern la línia que uneix Premià de 
Mar amb Premià de Dalt. Aquesta línia (C-31), tot i que ofereix un 
servei interurbà, té característiques diferenciades perquè efectua 
un recorregut per Premià de Mar amb més de 10 parades. A més a 
més, les línies d’autobús operades per l’empresa Casas, circulen 
pel nucli urbà comunicant el centre de la vila amb l’estació de 
ferrocarril i la població de Premià de Dalt.  

Pel que fa a les línies d’autobús interurbanes (dues de les quals 
són nocturnes), circulen diàriament per la N-II (comunicant Premià 
de Mar amb els pobles de les Costa Brava) i per la N-II i BV-5023 
(amb Vilassar de Dalt). En l’annex H.1  es recull un plànol on hi ha 
representada l’oferta actual de transport públic i en la Taula 8 es 
recull l’oferta total que permet la connexió del nucli de Premià de 
Mar amb altres municipis veïns.  

Objectiu Millorar el servei d’autobús urbà i interurbà apropant el transport 
públic a tota la població per tal de reduir el trànsit rodat i, 
conseqüentment la contaminació acústica derivada d’aquest. 

Contingut S’ha detectat la manca de parades d’autobús en la zona oest del 
municipi i la necessitat d’augmentar la connectivitat amb les xarxes 
de ferrocarril. Per aquest motiu, amb aquesta Actuació es vol 
allargar la línia d’autobús urbà fins arribar a la zona oest del 
municipi i incloure 2 noves parades en el seu recorregut. També es 
vol afegir una parada en el recorregut de les línies interurbanes C-
14 i C-31, a la carretera de Premià de Dalt a l’alçada del passatge 
Circumval·lació. Aquesta parada seria compartida amb el servei de 
bus urbà. En l’annex H.2 es mostra gràficament aquesta proposta. 
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Taula 8. Oferta de transport públic a Premià de Mar 

                                 Font: Estudi d’avaluació de la mobilitat generada [Ref.9] 

 

2.Incrementar el nombre de places d’aparcament 

Situació de partida  Existeixen 3 aparcaments subterranis construïts en sòl municipal: 
un a la plaça de La Sardana amb 250 places, un altre a Can Boter, 
situat en el subsòl del perímetre delimitat pels carrers Narcís 
Monturiol i carretera de Premià de Dalt amb 180 places i, 
finalment, un a Can Farrerons situat en el subterrani de la 
biblioteca municipal amb 122 places. 

Objectiu Potenciar l’ús del transport col·lectiu i respectuós amb el medi, tant 
en els desplaçaments urbans com interurbans, per tal de disminuir 
el trànsit rodat al municipi i, conseqüentment, la contaminació 
acústica derivada del mateix. 

Contingut L’estudi d’avaluació de la mobilitat generada: Planejament 
urbanístic general de Premià de Mar (Febrer 2008) constata que hi 
ha dèficit d’aparcament al casc antic de Premià de Mar per la qual 
cosa, amb aquesta Actuació es vol construir dos nous 
aparcaments subterranis en el municipi: un amb 250 places sota 
l’espai lliure de Can Sanpere i l’altre de 200 places 
aproximadament, a Ca l’Escoda.  
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A més a més, també cal ampliar la possibilitat d’aparcament en les 
immediacions de l’estació de ferrocarril per tal de fomentar l’ús del 
ferrocarril i dissuadir els conductors dels vehicles privats que 
accedeixin al municipi amb el seu automòbil. Per aquest motiu, 
aquesta Actuació també preveu la construcció d’un aparcament 
“Park and Ride” sota l’espai lliure públic dels sector “La Salle”. En 
el plànol de l’annex I.1 es presenta la localització exacte dels 
aparcaments subterranis proposats. 

 

3.Ampliar les zones per a vianants 

Situació de partida  En l’actualitat al municipi de Premià de Mar hi ha 7 trams del casc 
antic destinats a vianants: el carrer Segle, el carrer Parròquia de 
Sant Cristòfol, el carrer de la Rectoria, el carrer de la Plaça (en el 
tram comprès entre el Camí Ral i sota de la Gran Via), el carrer de 
Sant Antoni (en el tram comprès fins al carrer del Nord), la Riera 
de Premià (en el tram comprès entre la Gran Via i el Camí Ral) i el 
carrer de Carretera.  

Objectiu Fomentar els desplaçaments a peu i evitar així l’ús del transport 
privat en els desplaçaments curts per tal de disminuir el trànsit 
rodat i, conseqüentment, el soroll que d’ell se’n deriva. 

Contingut Amb aquesta Actuació es pretén ampliar la xarxa d’itineraris 
principals per als desplaçaments a peu tot connectant els indrets 
més importants del municipi d’una manera segura i còmoda. 
Aquestes zones per a vianants han d’estar correctament 
adequades i complir tots els requisits recollits en el Decret 
344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada: han de tenir una amplada mínima lliure d’obstacles de 
2,5 metres, els eixos en planta d’aquests itineraris han de tenir un 
traçat el més directe i natural possible, han d’assegurar la 
connectivitat amb estacions de ferrocarril, parades d’autobusos, 
equipaments sanitaris, educatius, culturals, administratius i zones 
verdes entre d’altres. La xarxa d’itineraris per a vianants 
proposada (117.040 m2) i la ja existent es troben representades 
gràficament en l’annex J. 
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4.Crear una xarxa d’itineraris per a bicicletes 

Situació de partida  Actualment no hi ha cap carril per a ús exclusiu de bicicletes en tot 
el terme municipal de Premià de Mar. 

Objectiu Crear una xarxa d’itineraris per a bicicletes per tal de fomentar els 
desplaçaments en bicicleta i evitar així l’ús del transport privat en 
els desplaçaments curts amb l’objectiu de disminuir el trànsit rodat 
i, conseqüentment, la contaminació acústica que d’ell se’n deriva. 

Contingut Juntament amb la xarxa d’itineraris per a vianants es proposa 
instal·lar un tipus de carril bici segregat (8,36 km), bidireccional, 
amb una peça separadora i amb zones habilitades per 
l’estacionament de les bicicletes. El recorregut del carril bici és el 
mateix que el dels itineraris per a vianants (annex J) doncs, tal i 
com recull el Decret 344/2006 de regulació dels estudis 
d’avaluació de la mobilitat generada, ha d’assegurar com a mínim 
la mateixa connectivitat que aquest. Al llarg del carril per a 
bicicletes s’habilitaran 8 zones per l’estacionament de les 
mateixes.  

 

5.Crear un servei públic de préstec de bicicletes 

Situació de partida  En l’actualitat no existeix cap servei públic de préstec de bicicletes 
en tot el municipi de Premià de Mar.  

Objectiu Potenciar el transport respectuós amb el medi, més concretament 
l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport mitjançant la 
implantació d’un servei públic de préstec de bicicletes, per tal de 
disminuir el trànsit rodat i, conseqüentment, disminuir la 
contaminació acústica. 

Contingut Implantar un nou mitjà de transport públic com a complement als 
mitjans de transport tradicionals amb la finalitat de cobrir els petits 
trajectes diaris que es fan per dins el municipi de Premià de Mar. 
Aquest serveis permet als usuaris agafar una bicicleta en 
qualsevol de les 8 estacions que es proposa instal·lar al llarg del 
carril bici (annex J). Després de fer el recorregut desitjat, els 
usuaris han de tornar la bicicleta en l’estació més propera al seu 
destí. La posada en marxa d’aquest servei s’iniciarà amb 120 
bicicletes (15 bicicletes per estació).  
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6.Crear un portal per fomentar l’ús del vehicle compartit 

Situació de partida Actualment no existeix a Premià de Mar cap servei que fomenti l’ús 
compartit del vehicle privat. 

Objectiu Fomentar l’ús racional i eficient del transport privat mitjançant la 
creació d’un servei que posi en contacte persones que estan 
interessades en compartir el vehicle privat a l’hora de fer un viatge 
o un trajecte de manera habitual, com per exemple per anar a la 
feina o a la universitat. D’aquesta manera s’aconsegueix disminuir 
el trànsit rodat i, conseqüentment, el soroll produït pel mateix. 

Contingut Incorporar a la pàgina web de l’Ajuntament de Premià de Mar un 
servei on-line de persones que volen compartir cotxe per realitzar 
trajectes més o menys comuns tan de forma esporàdica com de 
forma habitual. Mitjançant aquest servei gratuït els usuaris poden 
trobar altres persones que estan inscrites per realitzar un trajecte 
similar al seu, es poden posar en contacte amb elles i veure quines 
són les seves preferències: si disposen o no de cotxe, el motiu del 
viatge, i tot un seguit de dades per fer més fàcil la trobada de 
companys de viatge. En l’annex K.1 es recull una explicació més 
detallada del sistema de funcionament d’aquest servei que ofereix 
l’empresa Compartir S.L. 

P1.2.Implantar mecanismes per a reduir el soroll produït pel trànsit. 

Tot seguit es presenten les 2 Actuacions incloses dins els Subprograma P3. Destacar 
però que no es concreta quina serà la localització exacta on s’aplicaran aquestes 
mesures correctores destinades a reduir el soroll produït pel trànsit doncs, tal i com es 
veurà més endavant, aquestes s’inclouran en alguns dels Plans d’actuació zonals 
dissenyats per reduir el soroll en les zones del municipi on es superen els límits de 
qualitat acústica fixats pel mapa de capacitat.  

7.Aplicar paviment sonoreductor 

Situació de partida No hi ha cap carrer que disposi de paviment sonoreductor. 

Objectiu Aplicar paviment sonoreductor en determinats carrers de Premià 
de Mar, en funció del nivell acústic que presentin, ja que el 
paviment sonoreductor redueix entre 2 i 5 dBA el soroll causat per 
la rodadura. 
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Contingut Col·locar paviment sonoreductor en els carrers del municipi on els 
nivells de soroll existents superen els límits fixats pels objectius de 
qualitat acústica i en els carrers amb un soroll ambiental superior 
als 65 dBA. 

 

8.Instal·lar pantalles aïllants de soroll 

Situació de partida En tot el municipi no hi ha instal·lada cap pantalla aïllant de soroll. 

Objectiu Disminuir el nivell d’immissió sonor provocat principalment per 
grans infraestructures, serveis de transport i certes activitats en 
determinats punts del municipi. 

Contingut Amb aquesta Actuació es proposa instal·lar pantalles aïllants de 
soroll, vegetals o no, per tal d’impedir o mitiga la transmissió del 
soroll a les zones habitades properes a grans infraestructures, en 
certes parades d’autobús i en algunes terrasses. 

P1.3.Minimitzar l’impacte acústic de les activitats. 

El mapa de soroll reflexa que una de les principals causes de soroll del municipi són 
certes activitats. A més a més, un 15% de les queixes de soroll rebudes per la Policia 
Local del municipi durant el mes de maig del 2008 eren degudes al soroll produït per 
certes activitats (Figura 14). 

9.Regular l’activitat de càrrega i descàrrega 

Situació de partida Actualment hi ha 42 places d’aparcament destinades a càrrega i 
descàrrega dins el terme municipal de Premià de Mar la 
localització exacte de les quals es troba recollida en el plànol de 
l’annex I.2. 

Objectiu Establir nous mecanismes de control i regulació en les activitats de 
càrrega i descàrrega per tal d’agilitar el trànsit rodat i, 
conseqüentment, disminuir la contaminació acústica. 

Contingut Establir un protocol d’actuació per a la distribució urbana de 
mercaderies que obligui a: 

- Realitzar les activitats de càrrega i descàrrega amb els motors 
dels vehicles apagats. 

- Reduir el temps emprat en la càrrega i descàrrega al mínim 
indispensables. 
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- Requerir la presentació d’un estudi que descrigui i justifiqui com 
es duran a terme les operacions, des del punt de vista de protecció 
contra el soroll, durant les operacions de càrrega i descàrrega a 
l’Ajuntament. 

Aquesta actuació també contempla la necessitat de reservar 
places de 3 per 8 metres a la xarxa viària per a la càrrega i 
descàrrega de mercaderies en les zones de nou desenvolupament 
urbanístic del municipi a raó de: 1 plaça per cada 1.000 m2 de 
superfície de venda o 1 plaça per cada 8 establiments en les 
zones d’ús comercial i 1 plaça per cada 2.000 m2 de sostre en les 
zones d’oficines. 

 

10.Incorporar criteris acústics en la planificació d’activitats a l’aire lliure 

Situació de partida No s’exigeix la presentació de cap estudi acústic alhora de 
sol·licitar una autorització municipal per a poder organitzar 
activitats a l’aire lliure. 

Objectiu Minimitzar l’impacte acústic produït a la via pública pels actes i 
activitats de lleure organitzats a l’aire lliure. 

Contingut Totes les activitats organitzades a l’aire lliure, tan de caràcter 
públic com privat, han de disposar d’una autorització municipal on 
s’especifica l’horari permès per la realització de l’acte i la limitació 
del nivell sonor durant el període autoritzat. Corre a càrrec dels 
promotors de dites activitats prendre les mesures adients que 
garanteixin el compliment dels objectius de qualitat acústica que 
siguin d’aplicació i l’elaboració d’un estudi acústic on s’estudiïn 
alternatives d’ubicació. 

 

11.Incorporar criteris acústics en la planificació d’obres a la via pública 

Situació de partida No s’exigeix la presentació de cap estudi acústic alhora d’adjudicar 
l’execució d’obres a la via pública. 

Objectiu Minimitzar l’impacte acústic produït a la via pública per l’execució 
d’obres mitjançant el seu planejament i utilitzant les millores 
tècniques disponibles més adients en cada cas. 

Contingut Totes les obres realitzades a la via pública han de disposar d’una 
autorització municipal on s’especifica l’horari permès per l’execució 
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de les obres i la limitació del nivell sonor durant el període 
autoritzat. Corre a càrrec dels responsables de les obres prendre 
les mesures adients que garanteixen el compliment dels objectius 
de qualitat acústica que siguin d’aplicació i l’elaboració d’un estudi 
acústic per garantir el nivell sonor establert. També es proposa la 
planificació de les obres de tal manera que les més sorolloses 
coincideixin en el menor interval de temps, introduir criteris de 
valoració en l’adjudicació dels contractes d’obres tenint en compte 
la variable soroll i informar als ciutadans sobre l’execució de les 
obres: horari, durada, localització, mesures correctores empreses 
des de un punt de vista acústic, etc. 

P2. Introduir la variable soroll en el disseny i la gestió del municipi. 

P2.1.Millorar la qualitat acústica dels espais interiors. 

12.Iniciar un programa de subvencions per l’aïllament d’edificacions sensibles 

Situació de partida L’Ajuntament no subvenciona cap obra d’insonorització realitzada 
en habitatges del municipi. 

Objectiu Aconseguir millorar el nivell d’immissió al que estan exposats els 
habitatges a través de la substitució de vidres i fusteria per altres 
de millors característiques aïllants en edificis localitzats en zones 
exposades a alts nivells d’immissió sonora. 

Contingut Subvencionar un percentatge del cost de les actuacions 
d’insonorització que es duguin a terme mitjançant la substitució de 
vidres existents per d’altres de millors característiques aïllants en 
habitatges. Alhora d’acceptar les sol·licituds cal donar prioritat als 
habitatges situats en zones del municipi amb major nivell 
d’immissió sonora.   

 

13.Iniciar un programa de subvencions per l’aïllament d’activitats molestes pel soroll 

Situació de partida L’Ajuntament no subvenciona cap obra d’insonorització realitzada 
en locals on es desenvolupen activitats sorolloses. 

Objectiu Aconseguir l’aïllament de locals on es desenvolupen activitats 
sorolloses per tal d’eliminar la transmissió dels sorolls i les 
vibracions causades pel funcionament d’aparells mecànics 
necessaris i intrínsecs a l’activitat que s’hi realitza. 
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Contingut Subvencionar un percentatge dels costos d’adequació de locals 
industrials, comercials o de serveis situats en zones d’habitatges 
que produeixin soroll i vibracions degut a aparells d’aire 
condicionat, cambres frigorífiques, ventiladors, extractors, 
compressors, bombes o altres aparells mecànics necessaris per 
l’activitat que en ells s’hi desenvolupa. 

 

14.Introduir criteris acústics en el planejament urbanístic del municipi 

Situació de partida Fina ara, alhora de localitzar les zones de nou desenvolupament 
urbanístic o de concedir noves llicències d’activitats no es 
consideraven criteris acústics doncs el municipi no disposava 
encara del mapa de soroll. 

Objectiu Planificar la mobilitat urbana i interurbana, així com el planejament 
urbanístic en general, tenint en consideració les zones 
classificades com a tranquil·les i de sensibilitat acústica alta per tal 
de no incrementar els nivells d’immissió sonora en dites zones. 

Contingut Suspendre la concessió de noves llicències per a aquell tipus 
d’activitats considerades com a sorolloses en les zones de 
sensibilitat acústica alta que es trobin saturades i en les zones 
tranquil·les. També cal tenir en compte alhora de planificar, tant la 
mobilitat urbana  i interurbana del municipi com les zones de nou 
desenvolupament urbanístic, el mapa de soroll i adoptar les 
decisions més idònies des d’un punt de vista acústic.  

 

15.Crear una zona sensible a la contaminació acústica 

Situació de partida En l’actualitat no existeix cap zona sensible a la contaminació 
acústica en tot el terme municipal de Premià de Mar. 

Objectiu Reduir l’impacte acústic dels dispositius d’avis acústic en una zona 
concreta del municipi.  

Contingut Crear una zona sensible a la contaminació acústica al voltant del 
Centre d’Atenció Primària (C/ de la Plaça 93) en la qual no es 
poden utilitzar els dispositius d’avis acústic de cap tipus: ni per part 
dels vehicles privats ni per part de l’ambulància de que disposa el 
municipi durant els serveis d’urgència. Dita zona, la localització 
exacte de la qual es pot trobar en el plànol de l’annex L, ha d’estar 
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degudament senyalitzada mitjançant rètols i abans de la seva 
entrada en vigor cal fer una campanya d’informació en tot el 
municipi per donar a conèixer l’existència de dita zona i les 
prohibicions que hi regeixen. 

P2.2.Considerar la variable soroll en el disseny dels serveis municipals. 

16.Renovar la flota d’autobusos urbans 

Situació de partida Tots els autobusos que circulen pel municipi estan accionats amb 
gasoil. 

Objectiu Incorporar a la flota d’autobusos urbans vehicles respectuosos 
amb el medi, que utilitzin energies alternatives i que siguin més 
silenciosos. 

Contingut Incorporar 5 autobusos MAN NL/313-F GNC (l’annex M.1 recull les 
característiques tècniques d’aquest vehicle) accionats amb gas 
natural comprimit, un durant cada any de vigència del present Pla, 
doncs el gas natural com a carburant de vehicles té diverses 
avantatges ambientals respecte als combustibles tradicionals 
derivats del petroli: redueix les emissions de CO2 al voltant d’un 
25%, no conté plom ni traces de metalls pesats, no emet partícules 
sòlides en suspensió, no conté sofre i presenta nivells d’emissió 
sonora menors als corresponents motors gasoil tal i com recull 
l’informe sobre autobusos a gas natural comprimit presentat per 
l’Ajuntament de Barcelona i recollit en l’annex M.2. 

 

17.Incorporar vehicles elèctrics a la flota municipal 

Situació de partida L’Ajuntament de Premià de Mar disposa de 10 vehicles per a ús 
municipal: un camió, 4 vehicles destinats a la realització d’obres 
(cargadora, miniexcavadora, etc.), una furgoneta, un tot terreny, un 
ciclomotor i 2 motos. Tots ells estan activats amb benzina o gasoil. 

Objectiu Incorporar a la flota municipal vehicles respectuosos amb el medi, 
que utilitzin energies alternatives i que siguin més silenciosos. 

Contingut Substituir les 2 motocicletes convencional de la flota municipal per 
2 motocicletes elèctriques model Maxi-Scooter de la marca Vectrix 
doncs tenen una emissió acústica nul·la tal i com recull la fitxa de 
característiques tècniques de l’annex N.1.1. A més a més, també 
es proposa substituir el ciclomotor de que disposa l’Ajuntament de 
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Premià de Mar per un ciclomotor elèctric Cantabrico de la marca 
Teycars doncs també té una emissió acústica pràcticament nul·la 
(annex N.2.1). 

 

18.Renovar la flota de vehicles del cos de Policia Local 

Situació de partida El cos de Policia Local només té en propietat 4 motocicletes 
activades amb benzina. 

Objectiu Incorporar a la flota de vehicles del cos de Policia Local 
motocicletes respectuoses amb el medi, que utilitzin energies 
alternatives i que siguin més silencioses. 

Contingut Substituir les 4 motocicletes convencionals de que disposa el cos 
de Policia Local en propietat per 4 motocicletes elèctriques model 
Maxi-Scooter de la marca Vectrix doncs tenen una emissió 
acústica nul·la (annex N.1.1). 

 

19.Incorporar criteris acústics en la gestió del servei municipal de neteja i recollida 
d’escombraries 

Situació de partida L’empresa Cepsa, que és la que actualment explota el servei de 
neteja i recollida d’escombraries en el municipi, només utilitza per 
la prestació del servei vehicles accionats amb benzina o gasoil. 

Objectiu Disminuir l’impacte acústic derivat de l’activitat realitzada pel servei 
de neteja i recollida d’escombraries. 

Contingut La concessió administrativa atorgada a l’empresa Cepsa per 
l’explotació del servei de neteja de l’espai públic i recollida 
d’escombraries en el municipi de Premià de Mar finalitza l’any 
2011. En la pròxima contracta s’hauran d’incorporar en el plec de 
condicions tècniques criteris acústics com, per exemple:  

-Valorar positivament les ofertes amb les propostes de maquinària 
i vehicles amb una menor emissió acústica per categoria. 

-Formar el personal en bones pràctiques per la minoració del soroll 
mitjançant cursos impartits de manera anual a tots els treballadors 
que intervenen en el servei.  

-Controlar anualment l’emissió acústica de la maquinària i vehicles, 
per garantir que es continuen complint els criteris inicials. 
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A més a més, cal que el vehicle utilitzat per a realitzar la recollida 
d’escombraries en els carrers Jacint Verdaguer, Gran Via, 
avinguda Torrent Castells i carrer d’Enric Borràs sigui de gas 
natural comprimit doncs, tal i com s’explicarà en el pròxim capítol, 
en aquests carrers es superen els límits de qualitat acústica fixats 
pel mapa de capacitat.  Més concretament es proposa que el 
vehicle que realitzi el servei per aquests carrers sigui un Mercedes 
Benz ECONIC 2628 GL/NLA ja que el nivell de sonoritat del seu 
motor és el 50% al de un motor diesel amb revestiment 
d’insonorització tal i com recull la seva fitxa de característiques 
tècniques (annex M.3). 

P2.3.Millorar la comunicació interna i externa de l’Ajuntament en matèria de contaminació 
acústica. 

20.Crear una pàgina web sobre el soroll 

Situació de partida El Mapa estratègic de soroll de Premià de Mar està pendent 
d’obtenir la seva aprovació definitiva. Per aquest motiu, 
l’Ajuntament encara no disposa de cap canal de comunicació en 
matèria de contaminació acústica amb la població del municipi.  

Objectiu Facilitar l’accés a la informació ambiental en matèria de 
contaminació acústica a la població per tal de donar compliment a 
l’Article 9 de la Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny de 2002, sobre 
avaluació i gestió del soroll ambiental que obliga a les 
administracions competents a divulgar entre la població el Mapa 
estratègic de soroll, el Pla d’acció i tota la informació referent a la 
contaminació acústica de que disposin. 

Contingut Mitjançant la creació d’una pàgina web a la qual la població podrà 
accedir mitjançant un link situat a la pàgina web principal de 
l’Ajuntament de Premià de Mar, es podrà consultar el Mapa 
estratègic de soroll, el Pla d’acció i l’ Ordenança sobre el soroll i 
les vibracions aprovats definitivament per l’Ajuntament de Premià 
de Mar. 

 

21.Constituir un òrgan de coordinació municipal en matèria de soroll 

Situació de partida En l’actualitat no existeix cap òrgan de coordinació municipal en 
matèria de soroll. 
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Objectiu Crear un òrgan de coordinació encarregat d’impulsar i coordinar 
les actuacions municipals que es realitzen per reduir la 
contaminació acústica al municipi. 

Contingut L’òrgan de coordinació municipal en matèria de soroll ha d’estar 
format per representants de totes les dependències municipals que 
intervenen en el disseny i l’aplicació de mesures per a la minoració 
de la contaminació acústica i per representants de la ciutadania. 
Les funcions principals d’aquest òrgan són: proposar les 
actuacions a realitzar, coordinar l’execució de les mateixes i 
valorar la seva efectivitat. 

 

22.Millorar el sistema de gestió d’incidències de soroll 

Situació de partida En l’actualitat els residents de Premià de Mar només poden 
presentar una queixa de soroll mitjançant trucada a la Policia 
Local. Aquesta primer intenta consensuar la cessació del soroll i si 
persisteix, s’aixeca acta de denúncia que passa al Departament de 
Medi Ambient qui, al seu torn, tramita, si escau, l’expedient 
sancionador per infracció corresponent.  

Objectiu Facilitar la presentació d’incidències de soroll, i agilitzar la seva 
posterior tramitació, a la població tot coordinant adequadament 
tots els sectors implicats en la gestió de les mateixes. 

Contingut Aquesta Actuació recull un nou plantejament de tractament de les 
incidències de soroll. Per tal d’homogeneïtzar la recepció 
d’incidències es crearà un document estàndard per recollir totes 
les incidències de soroll sigui quin sigui el seu origen. En el cas de 
que la queixa no requereixi una actuació municipal immediata 
(sorolls de veïnatge continus, obres al carrer, etc.) es podrà 
formalitzar via internet a través de la pàgina web sobre el soroll 24 
hores al dia o bé en l’oficina d’atenció ciutadana durant un horari 
preestablert. Després de verificar els fets exposats pel ciutadà en 
relació a les molèsties per soroll l’Ajuntament contactarà amb el 
responsable de la generació del soroll objecte de la queixa i 
s’iniciaran les mesures legals pertinents. En el cas de que la 
queixa requereixi una actuació municipal immediata (soroll 
esporàdic causat per una activitat, etc.), el ciutadà formalitzarà la 
queixa via telefònica amb la Policia Local qui aturarà, si és 
possible, la producció de soroll i imposarà la sanció corresponent 
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al responsable del soroll. 

Per tal de donar a conèixer els nous mecanismes per presentar 
queixes sobre soroll de que disposa la població de Premià de Mar 
caldrà realitzar una campanya informativa mitjançant, per exemple, 
l’edició d’un fulletó informatiu. 

 

23.Fomentar el servei de mediació ciutadana en matèria de soroll 

Situació de partida A finals de l’any 2007 l’Ajuntament de Premià de Mar va posar en 
marxa el servei de mediació ciutadana (C/Mercè nº75) que, entre 
altres temes, tracta problemes relacionats amb el soroll de 
veïnatge. Entre els mesos de gener 2008 a juny 2008 aquest 
servei a mediat en 5 conflictes de soroll. 

Objectiu Arribar a un acord entre les parts implicades en els problemes de 
soroll veïnal per tal de solucionar aquests tipus de conflictes amb 
la major brevetat de temps possible i evitar així que s’interposi una 
denúncia.  

Contingut Aquest servei permet als residents de Premià de Mar que tinguin 
algun problema de soroll veïnal sol·licitar la serva adhesió a un 
procés de mediació. L’adhesió a aquest procés és voluntària i 
gratuïta i, mitjançant la col·laboració d’un mediador, s’estableix i es 
signa un acord entre totes les parts implicades en la problemàtica.  

Per tal de donar a conèixer a la població l’existència d’aquest 
servei es proposa realitzar una campanya de difusió a través de la 
publicació mensual de l’Ajuntament Vila Primilia i de l’emissora de 
radio de Premià de Mar. 

P2.4.Formar al personal municipal en matèria de soroll. 

24.Impartir cursos de formació en matèria de contaminació acústica per a inspectors 
municipals 

Situació de partida L’Ajuntament de Premià de Mar disposa de 2 inspectors 
municipals i 50 agents de la Policia Local. Un dels agents i un 
inspector van assistir a un curs de formació impartit per la 
Diputació de Barcelona sobre el funcionament del sonòmetres 
l’any 2007 després del qual van instruir a la resta d’inspectors 
municipals i agents de la Policia Local sobre l’ús dels mateixos. 
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Destacar que l’Ajuntament disposa de 2 sonòmetres en propietat 
(sonòmetre SOLO de la marca 01dB tipus 1 i sonòmetre 2226 de 
la marca Brüel & Kjaer tipus 2)  i un cedit per la Diputació de 
Barcelona (sonòmetre NL-31 de la marca RION tipus 1). 

Objectiu Formar als inspectors municipals de soroll sobre l’ús de 
sonòmetres i informar-los sobre la nova legislació existent en 
matèria de contaminació acústica.  

Contingut Mitjançant cursos de formació cal que els inspectors municipals de 
soroll aprenguin: com utilitzar els sonòmetres per realitzar les 
mesures segons el protocol establert en la normativa aplicable a 
cada cas (soroll interior, soroll ambiental, soroll de vehicles, etc.) i 
quins són els nous valors límits d’immissió establerts per la nova 
normativa sobre contaminació acústica.  

Aquesta Actuació proposa la participació dels 2 inspectors 
municipals i de 2 membres del cos de la Policia Local al curs 
d’acústica ambiental organitzar per l’empresa Álava Ingenieros i 
adreçat a tècnics municipals, l’objectiu del qual és comprendre els 
conceptes que envolten el mon de la medició i l’anàlisi del soroll i 
la seva relació amb la normativa actual tal i com recull el tríptic 
informatiu del curs (annex O). 

P3. Implicar, informar i sensibilitzar la població en la reducció del soroll. 

P3.1.Establir convenis de col·laboració amb els principals agents implicats en la 
generació de soroll. 

25.Signar un conveni de col·laboració amb els tallers de reparació de vehicles 

Situació de partida Actualment hi ha 26 tallers de reparació de vehicles localitzats dins 
el terme municipal de Premià de Mar. 

Objectiu Establir els compromisos i accions de col·laboració entre els tallers 
de reparació de vehicles i l’Ajuntament per tal de minorar el soroll 
produït per les motocicletes i ciclomotors. 

Contingut Per una banda l’Ajuntament dissenyarà i editarà un material 
específic de sensibilització adreçat als clients dels tallers i per 
l’altre, els tallers adherits a aquests conveni de col·laboració 
distribuiran dit material i es comprometran a promoure entre els 
seus clients un bon manteniment de les motocicletes i ciclomotors, 
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així com una bona conducció i a difondre els inconvenients de la 
instal·lació de tubs d’escapament no homologats. 

 

26.Signar un conveni de col·laboració amb els restaurants que serveixen menjar a 
domicili 

Situació de partida Hi ha 9 establiments en el municipi que serveixen menjar a domicili 
i utilitzen motocicletes per realitzar el lliurament del mateix. 

Objectiu Establir els compromisos entre els restaurants que serveixen 
menjar a domicili al municipi de Premià de Mar i l’Ajuntament 
relatius al desenvolupament d’accions dirigides a la disminució del 
soroll ocasionat per certes ciclomotors i motocicletes utilitzats en el 
lliurament del menjar. 

Contingut Cal signar un conveni de col·laboració amb el qual els restaurants 
que serveixen menjar a domicili es comprometin a: distribuir un 
material de sensibilització elaborat per l’Ajuntament a tal efecte, 
sobre la reducció del soroll dirigit al personal dels establiments  i 
als seus clients, promoure entre el seu personal el compliment de 
la normativa vigent relativa al soroll produït per les motocicletes i 
ciclomotors i, finalment, els restaurants estudiaran la possibilitat 
d’adquirir motocicletes elèctriques, doncs tenen una emissió 
acústica molt baixa, per a realitzar el lliurament del menjar. 

 

27.Signar un conveni de col·laboració amb els comerços de venta d’electrodomèstics 

Situació de partida Hi ha 7 establiments dedicats a la venta d’electrodomèstics en el 
municipi de Premià de Mar. 

Objectiu Establir els compromisos entre  els comerços dedicats a la venta 
d’electrodomèstics i l’Ajuntament relatius al desenvolupament 
d’accions dirigides a la reducció del soroll ocasionat per l’ús 
inadequat dels electrodomèstics. 

Contingut L’Ajuntament dissenyarà i editarà uns adhesius que els comerços 
de venta d’electrodomèstics es comprometran a enganxaran sobre 
els mateixos en els quals s’especificarà els nivells de volum 
recomanats per a cada un dels electrodomèstics i  l’horari en el 
qual no és convenient posar en funcionament certs 
electrodomèstics per tal d’evitar causar molèsties a tercers. 
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28.Signar un conveni de col·laboració amb les autoescoles 

Situació de partida En l’actualitat hi ha 9 autoescoles al municipi de Premià de Mar i 
cap imparteix cursos per millorar la conducció dels conductors que 
ja disposen de la seva llicència. 

Objectiu Establir els compromisos entre el sector de les autoescoles i 
l’Ajuntament relatius a l’execució d’accions orientades a formar als 
conductors dels vehicles privats en la reducció del soroll durant la 
conducció. 

Contingut Les autoescoles estudiaran la possibilitat d’incloure un tema sobre 
com aconseguir una conducció més silenciosa en la programació 
dels cursos que realitzen per passar l’examen de conduir i d’oferir 
cursos per a aconseguir una conducció més silenciosa adreçats a 
les persones que ja disposen de llicència. Per la seva banda, 
l’Ajuntament es comprometrà a donar una subvenció a aquelles 
autoescoles que s’adhereixin a aquest conveni. 

P3.2.Realitzar campanyes d’informació i sensibilització en matèria de contaminació 
acústica. 

29.Dur a terme campanyes per a la minoració del soroll derivat de les terrasses 

Situació de partida Mai s’ha realitzat en el municipi cap campanya per aconseguir 
disminuir el soroll generat pels establiments que disposen de 
terrasses. Actualment, hi ha 46 locals que disposen de llicència per 
a tenir terrasses, dada que representa aproximadament 200 taules 
situades a la via pública. Més d’un 60% només estan obertes 
durant la temporada d’estiu entenen com a tal el període que va 
des de l’1 d’abril al 30 de setembre. 

Objectiu Disminuir el soroll derivat de les terrasses situades a la via pública 
tot sensibilitzant els clients de les mateixes i controlant el 
compliment de la normativa vigent per part dels establiments. 

Contingut L’Ajuntament elaborarà material de sensibilització adreçat als 
agents implicats en la generació de soroll de les terrasses.  Aquest 
material es farà arribar als establiments que disposen de terrasses 
mitjançant sensibilitzadors que tindran també la missió de controlar 
el grau de compliment de la normativa aplicable als establiments 
(horari, nombre de taules, etc.) i promoure el respecte al descans 
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dels veïns entre els clients dels establiments inspeccionats. Es 
proposa realitzar aquesta campanya durant els mesos de juny, 
juliol i agost doncs és el període en el qual les terrasses estan més  
concorregudes. 

 

30.Dur a terme campanyes de sensibilització a conductors de motos 

Situació de partida Mai s’ha realitzat una campanya de sensibilització adreçada a 
reduir el soroll produït per les motocicletes tot i que és una de les 
principals fonts de soroll del municipi. L’any 2005 el parc mòbil de 
Premià de Mar constava de 1.600 motocicletes. 

Objectiu Sensibilitzar i informar als conductors de motos per tal 
d’aconseguir una reducció de la contaminació acústica del municipi 
deguda al soroll produït per les mateixes. 

Contingut Aquesta campanya de sensibilització es realitzarà en punts 
estratègics del municipi (instituts, places habitualment 
concorregudes per joves, etc.) mitjançant sensibilitzadors que 
informaran als conductors de motos sobre la il·legalitat d’utilitzar 
elements no homologats, realitzaran inspeccions sonomètriques 
voluntàries als conductors que ho desitgin per tal d’avaluar 
l’emissió acústica de la moto i informar-los sobre la possible 
retirada del vehicle per part de la Policia Local si la moto supera 
els valors límits d’emissió establerts per la normativa.     

 

31.Dur a terme campanyes de sensibilització per a escolars 

Situació de partida Des de l’Ajuntament s’han organitzat tallers sobre la contaminació 
acústica a les escoles del municipi durant els cursos escolars 
2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006. 

Objectiu Conscienciar als estudiants i a tota la comunitat escolar en general 
sobre la problemàtica del soroll. 

Contingut Realitzar tallers didàctics, exposicions, xerrades i tota mena 
d’activitats relacionades amb el soroll per a escolars amb l’objectiu 
de sensibilitzar-los i formar-los en matèria de contaminació 
acústica. Aquesta Actuació també inclou la creació d’un servei de 
préstec de sonòmetres, gestionat pel propi Ajuntament, mitjançant 
el qual les escoles del municipi poden sol·licitar-ne un de forma 
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gratuïta per tal d’iniciar als escolars en l’ús dels mateixos. 
Conseqüentment, es proposa la compra per part de l’Ajuntament 
de 2 sonòmetres tipus 2 model SC-2C de la marca Cesva la fitxa 
tècnica i preu dels quals es troben recollits en l’annex P.1. 

Com a primera iniciativa, l’Ajuntament de Premià de Mar sol·licitarà 
a la Diputació de Barcelona la cessió de l’exposició itinerant “Adéu, 
soroll!”. Aquesta exposició, que és gratuïta, pretén conscienciar als 
estudiants sobre la contaminació acústica, com afecta a les 
persones i la forma de combatre-la. El material que es cedeix per 
l’exposició i els requeriments tècnics necessaris per la seva 
instal·lació es recullen en l’annex Q.1. 

P4. Controlar la qualitat acústica del municipi. 

P4.1.Establir mecanismes per a conèixer l’evolució de la contaminació acústica en el 
municipi. 

32.Instal·lar una xarxa d’estacions de vigilància de soroll 

Situació de partida Actualment no hi ha cap sonòmetre permanent instal·lat en tot el 
municipi. 

Objectiu Monitorar l’evolució dels nivells acústics de Premià de Mar per tal 
de poder actualitzar el mapa de soroll amb una gran brevetat de 
temps i per tal també, de poder avaluar l’eficàcia del present Pla 
d’acció. 

Contingut Instal·lar una xarxa d’estacions de vigilància del soroll en punts 
estratègics del municipi. Més concretament, instal·lar un sistema 
de monitoratge del soroll ambiental permanent tipus Oper@ de la 
marca 01dB (annex P.2.1). Aquest sistema de monitoratge del 
soroll és capaç d’adquirir informació sobre les condicions acústics 
del seu entorn 24 hores al dia durant tot l’any independentment de 
les condicions climàtiques. Amb aquesta Actuació es proposa 
instal·lar una estació central Oper@-EX i una altre de secundària 
tipus Oper@-RF en dos punts estratègics del municipi, com ho 
són, per exemple, el Camí Ral i el carrer de la Plaça a l’alçada del 
Centre d’Atenció Primària. Es deixa oberta la possibilitat d’ampliar 
aquesta xarxa d’estacions de vigilància del soroll mitjançant la 
incorporació de nous terminals tipus Oper@-RF durant els 5 anys 
de la vigència del present Pla. 
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P4.2.Potenciar els òrgans de control de soroll municipals. 

33.Fomentar l’acció de control en matèria de soroll del cos de Policia Local i dels 
inspectors municipals 

Situació de partida L’any 2007 la Policia Local va realitzar 153 controls sonomètrics a 
motocicletes de les quals un 10% superaven els valors límits 
d’emissió acústica establerts per normativa.  

Objectiu Fomentar i millorar l’activitat de control en matèria de soroll de la 
Policia Local i dels inspectors municipals. 

Contingut El cos de Policia Local organitzarà amb periodicitat operatius 
especials de control de les emissions acústiques de les motos i 
realitzaran mesures sonomètriques quan aquestes siguin de 
caràcter immediat. Per la seva banda, els inspectors municipals 
vetllaran pel compliment per part dels titulars d’activitats de tots els 
aspectes, en quan a soroll es refereix, que siguin de compliment 
en cada cas i aplicaran les sancions corresponents en cas 
d’incompliment.  

L’Ajuntament sol·licitarà l’adhesió a la campanya de control del 
soroll de la Diputació de Barcelona titulada “Fer més soroll no vol 
dir córrer més”. Dita campanya, l’objectiu de la qual és dotar als 
ajuntaments dels recursos i les eines necessàries per tal de fer el 
control de vehicles de motor, especialment ciclomotors i 
motocicletes, és gratuïta. Inclou la cessió d’un sonòmetre, d’un 
compta-revolucions i un curs de formació als membres de la 
Policia Locals encarregats de desenvolupar la campanya. El 
contingut exacta d’aquesta campanya està recollit en l’annex Q.2. 

7.2.4. Plans d’actuació zonals 

A més a més de les 33 Actuacions que s’acaben d’exposar, el Pla d’acció en matèria de 
contaminació acústica del municipi de Premià de Mar també proposa 5 Plans 
d’actuació zonals (PAZ) que constitueixen els plans específics a desenvolupar en les 
zones on es superen els límits de qualitat acústica fixats pel mapa de capacitat i que es 
troben localitzats en el mapa de desviacions. Tot seguit, es presenta una descripció de 
cada un d’ells i s’identifica quina és la seva àrea d’intervenció, és a dir, quins són els 
punts de mesura (annex C) on es superen els límits fixats pels objectius de qualitat 
acústica als quals es vol donar solució. 
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Pla d’actuació zonal nº1 

Zona d’intervenció: Camí Ral i passeig Sant Joan Baptista de la Salle. 

Punts de mesura amb nivell d’avaluació superior al valor límit de la zona acústica 
assignada afectats per aquest PAZ: P7, P10, P12, P16, P32 i C2. 

Contingut Aplicar paviment sonoreductor a tot el Camí Ral (33.830 m2) i al passeig 
Sant Joan Baptista de la Salle (11.660 m2) doncs aquest es troba en molt 
mal estat (Il·lustració 1). Cal també estudiar la possibilitat de desviar el 
trànsit pesat que travessa el municipi per aquests carrers per un altre via 
doncs els vehicles pesats són molt sorollosos. A més a més, cal restringir la 
velocitat de tots els vehicles que circulin per aquests dos carrers a 30 km/h 
per tal de reduir el soroll de les acceleracions produït pels mateixos. 

 

 
Il·lustració 1. Detall del paviment del Camí Ral a l’alçada del carrer Segarra 

                Font: Pròpia 

 

Pla d’actuació zonal nº2 

Zona d’intervenció: Carretera de Premià de Mar a Vilassar de Dalt i carrer de Llevant. 

Punts de mesura amb nivell d’avaluació superior al valor límit de la zona acústica 
assignada afectats per aquest PAZ: P15, P72, P96, P127 i P128. 

Contingut Aplicar paviment sonoreductor a tot el carrer Llevant (2.230 m2) i a tota la 
carretera de Premià de Mar a Vilassar de Dalt (11.100 m2)  doncs l’alt nivell 
d’immissió acústica d’aquests carrer és degut al trànsit (la carretera de 
Premià de Mar a Vilassar de Dalt té una IMD de 22.200 vehicles/dia) i al 
important desnivell dels mateixos (Il·lustració 2).  
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Il·lustració 2. Carretera de Premià de Mar a Vilassar de Dalt a l’alçada del carrer Aragó 

                      Font: Pròpia 

 

Pla d’actuació zonal nº3 

Zona d’intervenció: Sector est, en especial el carrer del Batlles i el carrer del pintor Pau 
Roig.  

Punts de mesura amb nivell d’avaluació superior al valor límit de la zona acústica 
assignada afectats per aquest PAZ: P71, P74 i P84. 

Contingut El trànsit rodat en aquesta zona és escàs ja que es tracta de un barri 
principalment residencial (Il·lustració 3). La causa principal de soroll en 
aquest barri són els gossos que borden al passar gent prop de les cases i la 
parla de la gent que passeja pel carrer. Conseqüentment, cal instal·lar 
barreres vegetals en el límit dels habitatges per tal de mitigar el soroll. És 
l’Ajuntament qui ha de determinar el tipus de plantes a instal·lar per els 
propietaris dels habitatges afectats per aquest PAZ i l’alçada d’aquestes. 
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Il·lustració 3. Carrer del pintor Pau Roig a l’alçada del carrer de Francesc Mas Abril 

                Font: Pròpia 

 

Pla d’actuació zonal nº4 

Zona d’intervenció: Carrer Esperança. 

Punts de mesura amb nivell d’avaluació superior al valor límit de la zona acústica 
assignada afectats per aquest PAZ: P61. 

Contingut Es tracta d’un carrer estret amb una superfície de 1.750 m2 i un sol sentit de 
circulació on es permet l’estacionament de vehicles en la calçada i el 
paviment està en molt mal estat (Il·lustració 4). Per tal de disminuir el soroll 
en aquest carrer es proposa aplicar paviment sonoreductor i prohibir 
l’estacionament de vehicles en el mateix. 

 



Pla d’acció en matèria de contaminació acústica del municipi de Premià de Mar                                       Pàg. 77 

 

 
Il·lustració 4. Carrer Esperança a l’alçada del carrer del Nord 

                             Font: Pròpia 

 

Pla d’actuació zonal nº5 

Zona d’intervenció: Carretera a Premià de Dalt i carrer Ponent. 

Punts de mesura amb nivell d’avaluació superior al valor límit de la zona acústica 
assignada afectats per aquest PAZ: P33, P36 i P125. 

Contingut Aplicar paviment sonoreductor en el carrer Ponent (1.500 m2) i en tota la 
carretera a Premià de Dalt (10.200 m2) doncs la causa principal de soroll en 
aquestes vies és el trànsit rodat (la carretera a Premià de Dalt té una IMD de 
12.700 vehicles/dia)  i la pendent relativament important del carrer 
(Il·lustració 5). Destacar, que l’industria Transformaciones Metalúrgicas S.L., 
situada al carrer Industria nº10 (P33), és una important causa de soroll en 
aquesta zona degut principalment a que l’activitat es desenvolupa 24 hores 
al dia, es troba envoltada d’edificacions unifamiliars i plurifamiliars i les 
cobertes de les naus on es desenvolupen la majoria dels processos 
industrials no presenten l’aïllament acústic necessari. Actualment, la fàbrica 
està executant un programa de correccions d’incompliments de soroll sota la 
supervisió de l’Ajuntament que finalitzarà l’any 2012. 
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Il·lustració 5. Carrertera a Premià de Dalt a l’alçada del carrer Fontanals 

                   Font: Pròpia 

Per tal de disminuir el soroll del carrer del Pilar (P106) no s’ha dissenyat un PAZ ja que 
aquest carrer s’ha de transformar en un carrer d’ús exclusiu de vianants i bicicletes, 
segons la proposta de la xarxa d’itineraris per a vianants i bicicletes recollida en l’annex J, 
amb la qual cosa es reduirà considerablement el soroll del mateix. 

Tampoc s’ha dissenyat un PAZ a aplicar en la Gran Via (P42), on també es superen els 
límits fixats pels objectius de qualitat acústica, doncs una de les principals causes de 
soroll d’aquest carrer és l’autobús urbà i, com ja s’ha explicat en capítol anterior l’autobús 
urbà que circularà per Premià de Mar serà accionat amb gas natural, amb la qual cosa, el 
seu nivell d’emissió sonora serà pràcticament nul. 

Finalment, per tal de disminuir el soroll en els punts de superació nocturna C5, C6, C7 i 
C9 cal que el vehicle que realitzi la recollida d’escombraries en els carrers Jacint 
Verdaguer, Gran Via, avinguda Torrent Castells i carrer d’Enric Borràs sigui de gas 
natural comprimit doncs, tal i com s’ha explicat amb anterioritat, els camions que utilitzen 
aquesta tecnologia són més silenciosos que els accionats amb combustibles fòssils. 
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8. Pressupost 

A continuació es presenta una estimació del pressupost associat al desenvolupament de 
les Actuacions i Plans d’acció zonals recollides en el Pla d’acció en matèria de 
contaminació acústica del municipi de Premià de Mar durant els 5 anys de la seva 
vigència, a contar a partir de l’obtenció de l’aprovació definitiva per part del Ple de 
l’Ajuntament de Premià de Mar. 

Primerament, es presenta el pressupost detallat per a cada una de les Actuacions 
recollides en el Pla. Destacar però, que les Actuacions 9, 10, 11, 14, 19, 21 i 33 no 
suposaran cap cost addicional per l’Ajuntament de Premià de Mar doncs no requereixen 
la compra de recursos materials o la contractació de nou personal per a la seva execució. 
A més a més, la construcció dels nous aparcaments subterranis recollida en l’Actuació 2 
s’efectuarà mitjançant concessió d’obra pública. Conseqüentment, i tal i com recull la Llei 
30/2007 de Contractes del Sector Públic 30/2007, el contractista - concessionari 
executarà les obres de construcció dels aparcaments la retribució de les quals consisteix 
en l’explotació dels aparcaments per a un període de temps mai superior a 40 anys, 
finalitzat el qual, els aparcament passaran a ser propietat de l’Ajuntament. Per aquest 
motiu, el cost de l’Actuació 2 no s’ha considerat en el present pressupost ja que no 
suposarà cap cost per l’Ajuntament.  

1.Ampliar la xarxa de bus urbà i interurbà 

Concepte Preu unitari Pressupost 

1,3 km afegits x 16 expedicions al dia 2,11€/km(1) 11.213€/any x 5anys = 56.065€ 

Instal·lar 4 marquesines 8.000€/unitat 64.000€ 
(1) Segons el Departament d’Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya 

3.Ampliar les zones per a vianants 

Concepte Preu unitari Pressupost

117.040 m2 a transformar en carrers d’ús exclusiu de 
vianants 

Sense dades - 

 

4.Crear una xarxa d’itineraris per a bicicletes 

Concepte Preu unitari Pressupost 

8,36 km de carril bici Sense dades - 
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5.Crear un servei públic de préstec de bicicletes 

Concepte Preu unitari Pressupost 

8 estacions i 120 bicicletes 1.734€/bicicleta·any(2) 208.000€/any x 5anys=1.040.000€ 
(2) Segons dades de l’Ajuntament de Barcelona  

6.Crear un portal per fomentar l’ús del vehicle compartit 

Concepte Preu unitari Pressupost 

Programació inicial de les pàgines per 
adaptar-les al llibre d’estil de l’Ajuntament 

de Premià de Mar 
300€(3) 300€ 

Llicència d’ús del servei compartir cotxe 1.200€/any(3) 1.200€/any x 5anys=6.000€ 
(3) Segons pressupost de l’empresa Compartir S.L. (annex K.2)  

12.Iniciar un programa de subvencions per l’aïllament d’edificacions sensibles 

Concepte Preu unitari Pressupost 

100 subvencions 1.000€/subvenció 100.000€ 

 

13.Iniciar un programa de subvencions per l’aïllament d’activitats molestes pel soroll 

Concepte Preu unitari Pressupost 

50 subvencions 1.500€/subvenció 75.000€ 

Les Actuacions 15, 22, 25, 26, 27, 29 i 39 formen part d’una campanya informativa i de 
publicitat adreçada a diferents sectors de la població de Premià de Mar. L’empresa de 
consultoria, comunicació i suport a la gestió i implementació de projectes Esvanic ha 
elaborat un primer pressupost del cost de dita campanya recollit en l’annex Q. 

Campanya de comunicació  

Concepte Pressupost 

Creativitat, contingut i disseny gràfic 4.500€ 

Banderoles 900€ 

Anuncis 1.200€ 

Tríptics 1.500€ 

Merchandaising 400€ 
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16.Renovar la flota d’autobusos urbans 

Concepte Preu unitari Pressupost 

5 autobusos a gas natural comprimit MAN NL/313-F 220.000€/autobús(4) 1.100.000€ 
(4) Segons Informe sobre autobusos a gas natural comprimit de (annex M.2) 

17.Incorporar vehicles elèctrics a la flota municipal 

Concepte Preu unitari Pressupost 

2 motocicletes elèctriques Vectrix Maxi-Scooter 12.304€/motocicleta(5) 24.608€ 

1 ciclomotor elèctric Teycars Cantabrico  3.200€/ciclomotor(6) 3.200€ 
(5) Segons pressupost de l’empresa Vectrix (annex N.1.2) 

(6) Segons pressupost de l’empresa Eco-car (annex N.2.2) 

18.Renovar la flota de vehicles del cos de Policia Local 

Concepte Preu unitari Pressupost 

4 motocicletes elèctriques Vectrix Maxi-Scooter 12.304€/motocicleta(7) 49.216€ 
(7) Segons pressupost de l’empresa Vectrix (annex N.1.2) 

20.Crear una pàgina web sobre el soroll 

Concepte Pressupost 

Web i banner municipal 1.400€ (8) 
(8) Segons pressupost de l’empresa Esvanic (annex R) 

23.Fomentar el servei de mediació ciutadana en matèria de soroll 

Concepte Preu unitari Pressupost 

Partida pressupostaria destinada al 
servei de mediació ciutadana segons 
el pressupost municipal de 
l’Ajuntament de Premià de Mar per 
l’any 2008 

29.928€/any 29.928€/any x 5anys= 149.640€ 
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24.Impartir cursos de formació en matèria de contaminació acústica per a inspectors 
municipals 

Concepte Preu unitari Pressupost 

Curs d’acústica i control de soroll per a 4 inspectors 
municipals 

800€/persona(9) 3.200€ 

(9)Segons preu del curs impartir per Álava Ingenieros (annex O ) 

31.Dur a terme campanyes de sensibilització per a escolars 

Concepte Preu unitari Pressupost 

2 sonòmetres tipus 2 Cesva SC-2C 750€/sonòmetre(10) 1.500€ 
(10)Segons pressupost de l’empresa Suministros Eléctricos Industriales Zamser (annex P.1 ) 

32.Instal·lar una xarxa d’estacions de vigilància de soroll 

Concepte Preu unitari Pressupost 

1 Estació Oper@-Ex 8.992€ (11) 8.992€ 

2 Micròfons de intempèrie amb 
preamplificador 

2.600€/micròfon (11) 5.200€ 

Gravació de senyal en format mp3 838€ (11) 838€ 

Software de gestió Oper@ Suite 3.350€ (11) 3.350€ 

1 Estació Oper@-RF 3.451€ (11) 3.451€ 

Servidor de àrea 2.000€ (11) 2.000€ 
(11)Segons pressupost de l’empresa Álava Ingenieros (annex P.2.2 ) 

El pressupost associat al desenvolupament de les Actuacions recollides en el present Pla 
d’acció és de 2.706.460 €. 

A continuació es presenta el pressupost associat a l’execució dels 5 Plans d’actuació 
zonals definits en el capítol anterior. El cost d’aplicació del Pla d’actuació zonal nº 3 no 
s’ha considerat en aquest pressupost doncs correrà a càrrec dels propietaris i no de 
l’Ajuntament de Premià de Mar instal·lar pantalles vegetals per mitigar el soroll. 

Pla d’actuació zonal nº1 

Concepte Preu unitari Pressupost 

45.490 m2 de paviment sonoreductor 15,65€/m2 (12) 711.918,1€ 
(12)Segons dades de l’Ajuntament de Barcelona 



Pla d’acció en matèria de contaminació acústica del municipi de Premià de Mar                                       Pàg. 83 

 

Pla d’actuació zonal nº2 

Concepte Preu unitari Pressupost 

13.330 m2 de paviment sonoreductor 15,65€/m2  208.614,5€ 

 

Pla d’actuació zonal nº4 

Concepte Preu unitari Pressupost 

1.750 m2 de paviment sonoreductor 15,65€/m2 27.387,5€ 

 

Pla d’actuació zonal nº5 

Concepte Preu unitari Pressupost 

11.700 m2 de paviment sonoreductor 15,65€/m2 183.105€ 

El pressupost associat al desenvolupament dels Plans d’actuació zonals recollits en el 
present Pla d’acció és de 1.131.025,1 €. 

Per tant, el desenvolupament de les Actuacions i els Plans d’actuació zonals recollits en 
el Pla d’acció en matèria de contaminació acústica del municipi de Premià de Mar té 
associat un pressupost total de 3.837.485,1€ durant els 5 anys de la seva vigència. 
Recordar però que no s’ha considerat en aquest pressupost el cost d’implantació de la 
xarxa d’itineraris per a vianants i bicicletes degut a la falta de dades. Destacar però, que 
el cost d’implantació de la xarxa d’itineraris per a vianants i bicicletes en el seu recorregut 
per les zones de nou desenvolupament urbanístic del municipi corre a càrrec dels 
propietaris de les mateixes d’acord amb el que disposa el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 
de juliol de 2005, (text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya), per la qual cosa no 
suposarà cap cost per l’Ajuntament. 
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9. Impacte ambiental 

En aquest projecte s’han proposat 33 Actuacions encaminades a minimitzar l’impacte 
acústic que produeixen les principals fonts de soroll del municipi de Premià de Mar. 
Abans però, de la implantació de les mateixes cal que l’Ajuntament estudiï les diverses 
possibilitats existents en el mercat i adopti sempre les solucions que tinguin un menor 
impacte sobre el medi ambient.  

Els principis generals que l’Ajuntament ha de considerar alhora d’escollir les solucions 
més adequades són: 

a) El principi del desenvolupament sostenible. 

És aquell desenvolupament que és capaç de satisfer les necessitats actuals sense 
comprometre els recursos i possibilitats de les futures generacions. 

b) El principi de responsabilitat ambiental. 

Aquest principi té per objecte aconseguir que el causant de danys al medi ambient 
respongui de la reparació dels mateixos. 

c) El principi de prevenció. 

Conforme el qual es tracta de posar les mesures adients per tal de evitar que sorgeixen 
danys als éssers humans i a l’ambient com a conseqüència de les Actuacions que 
s’implantin atès que, en matèria ambiental, s’ha comprovat que és molt més fàcil prevenir 
el risc d’un dany ambiental que apaivagar els danys ja causats. 

d) El principi de substitució. 

En virtut d’aquest principi s’exigeix reemplaçar les substàncies perilloses per substituts 
menys contaminants i processos d’alta intensitat energètica per d’altres més eficients. 

A continuació s’analitzarà com es poden aplicar els principis assenyalats a l’aplicació de 
les diferents Actuacions que figuren en el Pla d’acció. Essencialment les Actuacions es 
poden dividir en 3 grups: les que impliquen l’execució d’obres, les que impliquen la 
sensibilització de la ciutadania  i les que impliquen l’adquisició de vehicles i eines. 

-Actuacions que impliquen l’execució d’obres: corresponen a les Actuacions número 1, 2, 
3, 4, 5, 7 i 8. 
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L’Ajuntament ha d’assegurar que les empreses adjudicatàries dels contractes d’execució 
de les obres que impliquen aquestes Actuacions compleixin els principis assenyalats amb 
anterioritat. A aquest efecte, un gran incentiu consisteix en recollir en el Plec de 
Condicions dels contractes uns criteris de valoració que afavoreixin a aquelles empreses 
que proposin mesures per la reducció del consum de recursos naturals i matèries primes, 
d’emissions a la atmosfera, d’efluents i de soroll. 

-Actuacions que impliquen la sensibilització de la ciutadania: corresponen a les 
Actuacions número 15, 22, 25, 26, 27, 29 i 39. 

Atès que aquestes Actuacions comporten l’utilització de material de sensibilització com 
per exemple fulletons, tríptics o cartells, l’Ajuntament ha de posar especial atenció alhora 
de seleccionar l’empresa que desenvoluparà tal campanya. Es recomana que s’utilitzi 
paper reciclat i s’asseguri la gestió adequada del material emprat, una vegada finalitzada 
la campanya de sensibilització. 

-Actuacions que impliquen l’adquisició de vehicles i eines: correspon a les Actuacions 
número 16, 17, 18, 19, 31 i 32. 

Alhora de seleccionar el material que l’Ajuntament ha d’adquirir per executar aquestes 
Actuacions ja s’han considerat totes les millores tècniques disponibles existents en el 
mercat i s’han seleccionat aquells vehicles i eines que compleixen tota la normativa vigent 
en matèria de seguretat i, a la vegada, disposen dels elements tècnics més adients per la 
preservació del medi ambient. 
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Conclusions 

• El Mapa estratègic de soroll de Premià de Mar ha permès conèixer la situació 
acústica actual del municipi i localitzar quines són les zones del municipi on els 
nivells de soroll existents superen els límits fixats pels objectius de qualitat 
acústica. 

• El Pla d’acció en matèria de contaminació acústica del municipi de Premià 
de Mar suposa el punt de partida en la lluita contra la contaminació acústica del 
municipi doncs fins el moment, l’Ajuntament no ha desenvolupat cap política 
concreta per fer-li front. 

• El Pla recull, per una banda, un seguit d’Actuacions encaminades a fer front de 
manera global els problemes de soroll detectats en el municipi i, per una altre 
banda, Plans d’actuació zonals la finalitat dels quals es millorar la qualitat acústica 
de les zones on es superen els valors límits d’immissió  establerts per la normativa 
vigent. 

• Per l’elaboració del Pla s’han considerat les últimes millores tecnològiques 
existents en el mercat fet que ha contribuït a que el seu cost d’implantació sigui 
elevat: 3.837.485,1€. Aquesta xifra representa el cost d’execució del Pla d’acció 
durant els 5 anys de la seva vigència. Conseqüentment, el seu cost anual és 
aproximadament de 767.497€, dada que representa un 3,3% d’augment del 
pressupost municipal de l’any 2008 (22.789.439,36€). 

• L’Ajuntament de Premià de Mar determinarà quines seran les Actuacions a 
executar en els primers 5 anys i quines s’inclouran en la renovació del Pla d’acció 
que tindrà lloc, tal i com recull la normativa vigent, quan es produeixi un canvi 
important en la situació acústica existent en el municipi o, com a mínim, 
transcorreguts 5 anys des de la seva aprovació definitiva. Destacar, però, que la 
Llei 16/2002, d’11 de juliol de 2002, de protecció contra la contaminació acústica, 
contempla, en el seu article 25, l’obligatorietat de promoure convenis de 
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Administració 
local i, si escau, l’Administració de l’Estat per a aplicar les mesures correctores 
definides en els plans d’acció. Es recomana doncs, a l’Ajuntament de Premià de 
Mar que sol·liciti subvencions i ajuts, tant a la Diputació de Barcelona com a la 
Generalitat de Catalunya, per executar algunes de les Actuacions recollides en el 
Pla. 
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Agraïments 

Agrair a l’Ajuntament de Premià de Mar haver-me donat la possibilitat de realitzar aquest 
projecte doncs, sense la seva autorització i estreta col·laboració, hagués estat impossible 
la materialització del mateix. M’agradaria especialment agrair la  paciència i dedicació en 
facilitar-me tota la informació necessària per a l’elaboració d’aquest projecte als 
funcionaris de l’ajuntament  Paqui Noriega, enginyera tècnica municipal;  Vicenç Miralles i 
Francesc Niubó,  tècnics de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà;  Joan Abellà, tècnic de Medi 
Ambient i Salut Pública; Gloria Vicent, cap de Serveis Personals d’Atenció al Ciutadà; 
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