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6. DESCRIPCIÓ DE LA CIUTAT DE REUS 

 
6.1. DADES GENERALS 

 
Reus, amb 91.000 habitants aproximadament és la capital de la comarca del Baix 

Camp, integrada a la província de Tarragona. Juntament amb Valls (capital de l’Alt 
Camp) i Tarragona (capital del Tarragonès) formen un triangle econòmic molt 
important i en creixement durant els últims anys, sobretot per part de la millora de les 
infrastructures i comunicacions entre llurs nuclis de població. 
 
 

 
 

Figura 4 : Mapa de comarques de la província de Tarragona la seva ubicació respecte Catalunya 
Font: Atlas de Catalunya. La Vanguardia 

 
 
 
 
La superfície total del terme municipal es de 5271 Ha ( 1810 Ha corresponent a sol 
urbà,  1310 Ha corresponent a sol urbanitzable programat, 890 Ha sòl urbanitzable no 
programat , 1261 Ha sol no urbanitzable, segons el pla general d’ordenació urbana de 
Reus vigent en l’actualitat). 
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6.2. INFRASTRUCTURES DE COMUNICACIÓ 
 

Les vies d’accés a la població són les següents: 
 
Via    Nomenclatura  Gestió          Carrils 
 
Autovia de Tarragona  N-420    MOPTMA  2+2 
Carretera de Falset  N-420    MOPTMA  1+1 
Variant Sud   N-420      MOPTMA   2+2 
 
Carretera de Salou  C-240    Generalitat   1+1 
Carretera a Riudoms  T-310    Generalitat  1+1 
Carretera a Montblanc C-240    Generalitat  1+1 
Autovia Bellisens  T-315    Generalitat  2+2 
 
Carretera a Constantí  TV-7211   Diputació Tgna 1+1 
Carretera a Cambrils  TV-3141   Diputació Tgna 1+1 
Carretera a El Morell  TP-7225   Diputació Tgna 1+1 
Carretera a Castellvell TP-7049   Diputació Tgna 1+1 
 
 
A continuació hi ha un mapa on es grafien totes aquestes carreteres: 
 
 

 
 

Figura 5: Vies Accés Principals a Reus 
   Font: Mapes Comarcals de Catalunya. El Periódico 
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Vies de trànsit urbà:    
 
Les dividirem en principals i secundaries 
 
Vies principals 
 
Avda. President Macià 
Avda. Maria Fortuny 
Avda 11 de Setembre 
Avda del Comerç 
Avda Països Catalans 
Avda St. Bernat Calvó 
 

Aquestes sis avingudes formen part de la ronda de circumval·lació que envolta la 
major part del municipi de Reus. Es tracta de vies amb una densitat molt alta de trànsit, 
en un gran percentatge d’aquest es vehicle pesant i vehicle de pas. Agradablement s’ha 
vist disminuïda molt aquesta circulació a l’Avinguda Països Catalans i Sant Bernat 
Calvó degut a la construcció de la Variant Sud (que enllaça els cotxes procedents de 
Tarragona i que van direcció Falset).  
 
Eix interior: 
 
Passeig Mata 
Passeig Sunyer 
Passeig Prim 
Avda La Salle 
Avda Cardenal Vidal i Barraquer 
Avda Pere el Cerimoniós 
Riera d’Aragó 
Riera Miró 
Avda Parc St. Jordi 
Carrer General Moragues 
 

Aquests carrers conformen la primera anella que podem trobar entrant a la ciutat 
de Reus. Són carrers que canalitzen el trànsit i el duen cap als llocs on ens interessa 
anar. 
 
Tomb de Ravals: 
 
Raval de Jesús 
Raval de Martí Folguera 
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Raval de Robusté 
Raval de Sta. Anna 
Raval de St. Pere 
 
Aquests carrers conformen una anella exterior al nucli antic de la ciutat. Envolten les 
zones mes comercials de la ciutat, amb carrers peatonals, on podem trobar menys 
circulació de vehicles i més de vianants. 
 
Tot i que en total podem dir que hi ha unes 28 vies principals  (vies amb major volum 
de circulació i accessos interns) només he destacat les anterior perquè son les que seran 
objecte d’estudi d’aquesta tesina. 
 
 
Parc Automobilístic de la ciutat de Reus 
 
cotxes   37.200  ut. 
camions  2.157 ut. 
motos   4.360 ut. 
autocars  49 ut.  
maquinaria agrícola 394 ut. 
remolcs  697 ut. 
 
 
 

Línies de ferrocarril:       
 

Tot i que Reus disposa de varis accessos a l’estació de tren depenent del nucli 
des de on procedeix el comboi ferroviari, des de fa uns anys (quan es va construir un 
túnel de circumval·lació) que l’entrada dels trens procedents de Barcelona i Tarragona  
és des de l’est de la ciutat, en circumval·lació i pel Nord surten els trens cap a Mora-
Madrid i cap a Montblanc-Lleida (passant per un túnel, evitant així haver de canviar de 
sentit de circulació de trens a la pròpia estació de Reus). El tram de xarxa viaria que va 
en direcció Roda de Barà fa dècades que està en desús. Està previst en el futur una nova 
línia que uneixi directament Reus amb el corredor del mediterrani sense haver de passar 
per Tarragona, tot i que encara s’està discutint. Així mateix s’està plantejant un trasllat 
de la via de ferrocarril cap a l’exterior de la ciutat que permeti expandir-se millor sense 
el fet limitant físic de la línia de ferrocarril. 
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Foto 3: La línia de ferrocarril procedent de Tarragona fins a Reus es de  
doble via, a partir de Reus en direcció Mora o bé Lleida es de via unica 

Autor: Jordi Rius i Perpinyà 
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Transport Aeri:   
 

Reus disposa d’un aeroport dins del seu terme municipal, a dos quilòmetres del 
nucli de la població. Si accedeix des de l’autovia de Tarragona. L’aeroport té molts pocs 
vols regulars (només un diari entre Reus i Madrid) durant l’hivern, en canvi a la 
primavera i tot l’estiu hi aterren un gran nombre de “charters” en creixement 
últimament degut a la l’atractiu d’Universals Port Aventura i les platges de la Costa 
Daurada (Salou, Cambrils,..). Alguns d’aquests vols passen per sobre la ciutat, tot i que 
a gran alçada es poden notar els efectes acústics. 
 
En el plànol general de l’annex I es grafien totes les comunicacions anteriorment citades 
al terme municipal de Reus. 
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6.3. MOBILITAT POBLACIÓ 
 

   
 
Horari comercial:   9-13 h i de 17 a 20 h 
 
 
 
 
 

 
Mobilitat de la població: 
 
 
7:00 h-9:30 h – Inici de la jornada laboral: bancs, empreses, escoles, instituts, ... Es      
produeixen molts desplaçaments a l’exterior, ja que Reus es considera ciutat dormitori. 
La majoria dels desplaçaments son a Tarragona, Montblanc-Valls i el Morell i Constantí 
(zona industrial química). 
 
9:30h a 12:00 h – El trànsit disminueix a la perifèria però augmenta el moviment en el 
centre. Es produeixen moviments de càrrega i descarrega. 
 
12:00h a 13:30 h – Augment del moviment amb els desplaçaments de la gent a dinar a 
casa i finalització de l’escola i instituts. 
 
13:30h a 17:00 h – Període de calma/tranquil·litat alterat només per l’hora d’entrada a 
les escoles. 
 
17:00h a 21:00 h – Torna el moviment al finalitzar les classes i començar les activitats 
de tardà, a la gent acaba de treballar i torna cap a casa. 
 
21:00h a 23:00 h  - Període de mes calma, excepte divendres i dissabte degut a les 
activitats pròpies de cap de setmana d’una ciutat. 
 
23:00h a 7:00h – Període de calma, alterat només pràcticament per la circulació de 
vehicles d’urgències i de serveis tal com escombraries, neteja de viari, etc... 
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6.4. MESURES REALITZADES: 

 
Per realitzar les mesures corresponents de percepció acústica en el moment de 

realitzar aquesta tesina,  cal seguir les directrius de la resolució de 30 d’octubre de 1995 
de la Generalitat de Catalunya. Tot i que està a punt d’entrar en vigor la nova llei, la 
metodologia no pot canviar  el mètode de mesura  en tot cas l’ajustarà. 

Es realitzarà la mesura en condicions climatològiques habituals o característiques 
de la ciutat : absència de pluja i manca de vent. 

L’equip utilitzat per la mesura ha estat facilitat pel Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya. Les mesures s’han ponderat A, mode Fast i 
mesures Leq (nivell de pressió sonora continu equivalent mesurat durant el període de 
mostreig) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4 : En alguns punts de Reus  es pot mesurar perfectament el soroll que produeix el pas d’un tren 

Autor: Jordi Rius i Perpinyà 
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6.5. DADES DE MESURES EXISTENTS 

 
Procedents de l’estudi del mapa de capacitat acústica sol·licitat  a una empresa 

externa per part de  l’Ajuntament de Reus: 
 
Mesures realitzades 2/4/98 : 
 
Entre 10 i 13:30 

 
Raval de Jesús  66 dBA 
Raval St. Pere  66,5 dBA 
Riera Miró  64,5 dBA 
 
Entre les 14:30 i 19:30 
 
Avda President Macià nº 7 71,9 dBA  Eix circumval·lació 
Avda Sant Jordi nº 19  65,6 dBA 
Avda. Països Catalans nº 46 72,5 dBA 
Avda Maria Fortuny ( NH) 72,1 dBA 
Passeig Sunyer nº 22  68,2 dBA 
Crta. Alcolea   70,7 dBA 
 
Mesures realitzades 3/4/98 entre 7:45 i 14:00 
 
Crta Castellvell   66,7 dBA 
Avda Comerç nº 7   76,8 dBA     Rondes 
Avda Pere Cerimoniós nº 16  68,1 dBA 
Passeig Mata nº 40   66,4 dBA 
Crta. Montblanc   79,1 dBA 
Avda Pere Ceremonios nº 110 64,7 dBA 
Crta Riudoms    66,2 dBA 
 
Mesures realitzades 21/4/98 entre 16:30 i  19:00 
 
Carrer Mas Abelló    63,3 dBA 15 metres pas d’un tren 
Carrer Lleó XIII nº 15  58,5 dBA 15 metres pas d’un tren 
 
Procedents mesures realitzades pel Departament de Medi Ambient: 
 
Maig 1998 Passeig Prim nº 14 1er pis  71 dBA (dia) 63 dBA (nit) 
Maig 1998 Avda Marià Fortuny nº 2 1erpis 76 dBA (dia) 68 dBA (nit) 
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6.6. MESURES PRESES 

 
Les mesures s’han realitzat en dos períodes de temps diferents,  tal i com marca 

la norma: diürn (compren el període entre 7 i 23 hores) i nocturn (període de 23 a 7 h) 
 

Per tal de realitzar les mesures s’ha fet una taula on hi constaten les següents 
característiques: 
 

o Dia 
o Localització exacta 
o Hora aproximada 
o Interval de presa de mesura (representatiu de les variacions del trànsit) 
o Leq donat pel sonòmetre en l’interval 
o Intensitat aproximada de la via i nº de pesants. 
o Altres característiques destacades. 

 
 
Al final de la tesina, s’ajunten a l’annex II totes les mesures realitzades. 
 
 

6.6.1. Punts De Mesura 
 
A continuació es descriuen els punts de mesura realitzats: 
 
Medició de carrers o carreteres: 
 

1. Carretera de Castellvell 
2. Carretera de Montblanc 
3. Carretera El Morell 
4. Carretera de Constantí 
5. Avinguda Onze de Setembre 
6. Avinguda del comerç 
7. Avinguda Parc St Jordi 
8. Passeig Mata 
9. Avinguda Països Catalans (després túnel tren) 
10. Passeig Sunyer (entre plaça Joan Rebull i plaça les Oques) 
11. Raval de Sta Anna 
12. Riera Miro 
13. Carretera Falset  13 bis  abans variant 
14. Passeig Prim (entre Plaça de les Oques i Plaça Pastoreta) 
15. Raval de Martí Folguera 
16. Raval  deRobuster/Raval St.Pere 
17. Avinguda Marià Fortuny 
18. Carrer Pere el Cerimoniós 
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19. Avinguda La Salle 
20. Avda Països Catalans (prop plaça Misericordia) 
21. Avda President  Macià 
22. Avda St. Bernat Calvo 
23. Carretera de Cambrils 23 bis  Abans variant 
24. Carretera de Salou  24 bis  Abans variant 
25. Autovia de Bellisens   
26. Autovia de Reus-Tarragona 26 bis  Abans variant 
27. Carretera de Riudoms 27 bis   Abans variant 

 
 
Nota: En els punts on la carretera objecte de l’estudi queda afectada per la nova variant, 
s’ha realitzat una mesura de soroll abans i després d’aquesta, per tal d’avaluar la 
diferència i per tant la millora de qualitat ambiental abans i després de la variant. En el 
cas de l’Autovia de Bellisens no s’ha considerat ja que el trànsit és molt escàs, per no 
dir qüasi nul. 
 
 
Medició del soroll del tren 
 
 

A. Club Reus Deportiu- Urbanització St. Joan 
B. Cementiri 
C. Carrer Fuster- Urbanització Dyna 
D. Universitat 
E. Parcel·les Plana 
F. Barri Gaudí 

 
En el plànol general de l’Annex I  es poden visualitzar gràficament els punts de mesura 
realitzats a tota la ciutat. 
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A continuació es descriuen els valors màxims mesurats en la nit i el dia de cada un dels 
punts de control. El detall de totes les mesures es poden trobar l’Annex II d’aquesta 
tesina. 
 
 

TRAM EVALUAT Valor màxim 
entre 7 i 23 h hora Valor màxim 

entre 23 i 7 h hora 

VIES ACCES REUS     
Carretera de Castellvell 76.6 12:44 67.7 23:00 
Carretera de Montblanc 79.7 08:50 - - 
Carretera El Morell 78.3 07:50 - - 
Carretera de Constantí 76.7 08:00 - - 
Carretera de Falset 79.9 07:35 70.7 23:30 
Carretera de Cambrils 75.8 08:35 62 00:45 
Carretera de Salou 73 12:30 - - 
Carretera de Riudoms 73.5 08:15 66.9 00:00 
Autovia de Reus-Tarragona 78.9 07:45 - - 
Autovia de Bellisens 71.7 12:15 - - 
VIES PRINCIPALS      
Avinguda onze de setembre 79.4 07:40 - - 
Avinguda del comerç 77.5 20:15 69.9 23:15 
Avinguda Països Catalans (després 
túnel tren) 77.9 13:15 - - 
Avda Països Catalans (prop plaça 
Misericòrdia) 75 13:15 64.9 00:15 
Avda President  Macià 70,.1 11:45 63.2 00:45 
Avinguda Marià Fortuny 77.8 08:30 - - 
Riera Miro 72.6 12:45 - - 
EIX INTERIOR      
Passeig Prim (entre Plaça de les 
Oques i Plaça Pastoreta) 64.7 11:35 - - 
Passeig Sunyer (entre plaça Joan 
Rebull i plaça les Oques) 75 13:15 - - 
Avinguda Parc St Jordi 59.8 19:50 - - 
Passeig Mata 62.5 12:40 - - 
Carrer Pere el Cerimoniós 66.7 11:45 - - 
Avinguda La Salle 74 12:00 - - 
Avda St. Bernat Calvo 72.6 13:00 64.7 00:40 
TOMB DE RAVALS     
Raval Sta Anna 68.9 19:00 70.6 01:15 
Raval Marí Folguera 72 19:45 71 01:30 
Raval Robuster/Raval St.Pere 68.8 19:15 66.9 01:30 
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CIRCULACIÓ FERROVIARIA   
Tren delta 65 
Tren talgo 62 
Tren mercaderies 70 

 

 
En l’apartat de circulació viària en ciutats petites-mitjanes com Reus, perd sentit la 
mesura entre el dia i la nit, ja que el trànsit ferroviari És molt escàs. L’únic que es farà 
és diferenciar els trens de mercaderies dels de viatgers, i tindrem en compte que els tens 
Talgo o intercity produeixen menys soroll. 
 
 
 
 

6.6.2. Caracteristiques  dels punts mesurats 
 
 
VIES ENTRADA A LA CIUTAT DE REUS 
 
Carretera de Constantí (4): 
 
 Les característiques de la secció queden reflexades a continuació, en el croquis 
adjunt. Es tracta d’una via amb un carril per sentit de circulació i amb un voral molt 
estret, delimitat per les corresponents cunetes. No trobem cap tipus d’edificació 
destacable, només llunyanament alguna granja agrícola. El paviment és de tipus dens i 
en general es troba en bon estat. 
 

Secció tipus a la Carretera de Constantí

 
Figura 6.1: Secció tipus carretera de Constantí 

Autor perfil: Jordi Rius i Perpinyà 
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Carretera del Morell (3): 
 
 Les característiques de la secció queden reflexades a continuació, en el croquis 
adjunt. Es tracta d’una via amb un carril per sentit de circulació i amb un voral 
pràcticament inexistent, delimitat per les corresponents cunetes. No trobem cap tipus 
d’edificació destacable, només llunyanament alguna granja agrícola. El paviment és de 
tipus dens i en general es troba en bon estat. Presenta característiques molt similars a la 
carretera de Constantí 
 
 
 

Secció tipus a la Carretera del Morell

 
 

 
Figura 6.2: Secció tipus carretera del Morell 

Autor perfil: Jordi Rius i Perpinyà 
 
 
Carretera de Montblanc (2): 
 
 La secció que es mostra a continuació presenta les característiques de la 
carretera de Montblanc. Es tracta d’una via de tres carrils, dos d’entrada a la ciutat i un 
de sortida. El paviment es de tipus semi-dens i en general es troba en bon estat malgrat 
l’elevada presencia de circulació viària, i en especial de vehicles pesants. 
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Eix separació sentits de circulació

Secció tipus a la Carretera de Montblanc

 
 

Figura 6.3: Secció tipus carretera de Montblanc 
Autor perfil: Jordi Rius i Perpinyà 

 
 
Carretera de Castellvell (1): 
 
 La carretera de Castellvell es podria dir que es la més “ urbanitzada” de totes les 
carreteres que accedeixen a Reus, hi trobem blocs de pisos i xalets unifamiliars així com 
una de les urbanitzacions mes extenses de Reus. En el futur no gaire llunyà 
probablement es converteixi en un carrer de la pròpia ciutat ja que  el nucli de 
Castellvell està a menys de 2 Km de Reus. El tipus de paviment que hi trobem és semi-
dens en bon estat. Disposa en una gran part del seu traçat d’una franja d’aparcament. 
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Secció tipus Carretera de Castellvell

 
Figura 6.4: Secció tipus carretera de Castellvell 

Autor perfil: Jordi Rius i Perpinyà 
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Carretera de Falset (13): 
 
 La carretera de Falset disposa d’una secció tipus tal i com es mostra a 
continuació. Es una via amb calçada important, amb dos carrils per sentit de circulació i 
disposa d’unes voreres generoses per poder-hi passejar. El paviment que hi trobem és de 
tipus semi-dens i es troba en bon estat, ja que no fa gaire temps es va reforçar. Trobem 
edificacions plurifamiliars a una banda d’aquesta via, però no alineades respecte 
aquesta, sinó que formen agrupacions, en el que en termes urbanístics seria en forma de 
polígon. 
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Secció Carretera de Falset

 
 

Figura 6.5: Secció tipus carretera de Falset 
Autor perfil: Jordi Rius i Perpinyà 

 
 
Carretera de Riudoms (27): 
 
 Aquesta via d’entrada a la ciutat, i on es produeix una important expansió a 
nivell d’edificació plurifamiliar (blocs de 8 a 10 pisos) disposava fins a l’actualitat de 
un carril per sentit de circulació amb una franja d’aparcament. Actualment s’està 
procedint a un eixamplament de la mateixa de manera que serà una via de dos carrils per 
banda amb una mitjana  fins a la variant Sud de Reus, cosa que facilitarà l’accés. El 
paviment es de tipus semi-dens i es troba en bon estat. 
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Secció tipus Carretera de Riudoms

Atenció: Durant l'acabament 
d'aquest document, s'estan 
començant les obres d'ampliació 
per convertir-la en una via de dos 
calçades amb dos carrils de 
circulació

 
Figura 6.6: Secció tipus carretera de Riudoms 

Autor perfil: Jordi Rius i Perpinyà 
 
 
Carretera de Cambrils (23): 
 
 La carretera de Cambrils, tal i com ja s’ha comentat es el tram mes curt per 
accedir des de Reus a la variant. No disposa de cap tipus d’edificació important al seu 
voltant, l’únic descatable és el santuari de Misericòrdia, just a l’inici del seu traçat. El 
paviment és de tipus dens i es troba en bon estat. Disposa d’un sol carril de circulació 
per sentit, tot i que podria ampliar-se perfectament i a més si tenim en compte 
l’important nombre de vehicles de Reus que accedeixen a la variant a través d’aquesta 
via. 
 
 
 

Secció tipus a la Carretera de Cambrils

 
 

Figura 6.7: Secció tipus carretera de Cambrils 
Autor perfil: Jordi Rius i Perpinyà 
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Autovia de Bellisens (25): 
 
 Se’ns dubte és tracta d’una carretera peculiar, ja que amb una secció molt similar 
a la d’una autovia (dos carrils per sentit separats per una mitjanera ) doncs el trànsit es 
molt escàs. Aquesta via es va construir per tal que hi hagués un accés fàcil a la Indústria 
Química de Tarragona a la vegada que poder produir una fugida més ràpida en cas 
d’accident. Amb el pas dels anys s’ha observat que els vehicles i camions accedeixen 
des de altres punt mes fàcilment . El paviment es de tipus semi-dens i no es troba en 
gaire bon estat, caldria realitzar-hi una actuació de reforç del ferm. La secció adjunta 
mostra les característiques tipus d’aquesta via. 
 

Mitjana separació 
sentits circulació 
(sense pavimentar)

Secció tipus a l' Autovia de Bellisens

 
                                            Figura 6.8: Secció tipus Autovia de Bellisens 

Autor perfil: Jordi Rius i Perpinyà 
 
 
 
Autovia de Tarragona (26): 
 
 L’autovia de Tarragona va ser la primera via que es va convertir en una carretera 
convencional, degut a l’important trànsit de flux circulatori pendular entre Reus i 
Tarragona. Des de fa uns anys és una via que suporta un important tràfic. Disposa d’una 
ampla mitjanera que separa els sentits de circulació de manera que només en alguns 
punts es pot produir el canvi de sentit. El ferm es troba en bon estat, ja que de tan en tan 
si fan actuacions de reforç i de millora. Es una via que soporta un tràfic important de 
vehicles pesants. Disposa d’una vorada important per tal d’aturar un vehicle  en cas 
d’emergència sense influir en el trànsit. A continuació hi ha una secció tipus on es 
detallen totes les característiques. 
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Secció tipus a l' Autovia de Tarragona

Barrera 
metalica de 
separació 
sentits tipus 
Bionda

 
     Figura 6.8: Secció tipus Autovia de Tarragona 

Autor perfil: Jordi Rius i Perpinyà 
 
Autovia de Salou (24) : 
 
 L’autovia de Salou és una via important, sobretot a l’estiu quan molts turistes 
baixen a les platges de Salou i les instal·lacions de Port-Aventura. Fa uns quinze anys 
aproximadament que es va convertir en autovia degut a aquestes necessitats. Disposa 
d’una mitjana de separació de sentits de circulació, de formigó, tipus New-Jersei, 
col·locada no fa gaires anys per intentar minimitzar l’elevada sinistralitat existent, 
sobretot a les nits. Disposa d’un voral just, però suficient per estacionar un cotxe en cas 
d’emergència . A continuació és descriu una secció tipus. 
 

Secció tipus a l' Autovia de Salou

Barrera 
formigó 
separació 
sentits tipus 
New-Jersey

 
Figura 6.9: Secció tipus Autovia de Salou 

Autor perfil: Jordi Rius i Perpinyà 
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ANELLA EXTERIOR: 
 
Avinguda onze de setembre (5) : 
 

Les característiques de la secció queden reflexades en el dibuix a continuació. 
Respecte el tipus de paviment és de tipus dens, molt vell, amb força zones malmeses 
que caldria reparar amb urgència. A una banda no trobem vivendes, només una escola, 
potser degut a la proximitat de la via del tren ( a menys de 20 metres). A l’altra banda en 
un primer tram inicial hi ha vivendes ( planta baixa i sis pisos) i després cases 
adossades, fent esquena a aquesta via, accedint a aquestes des de un carrer mes tranquil. 
La zona d’aparcament a banda i banda desapareix  des de l’única corba que trobem al 
carrer fins a la rotonda de l’Avinguda St. Jordi. 
 

Secció tipus a l'Avinguda Onze de Setembre

 
Figura 6.10: Secció tipus avinguda onze de setembre 

Autor perfil: Jordi Rius i Perpinyà 
 
Avinguda del comerç ( 6 ): 
 

La pujada inicial per l’avinguda des de l’onze de setembre és realitza per un 
paviment de llambordes, molt vell que augmenta molt el soroll, sobretot de vehicles 
pesants i que caldria substituir aviat. A partir d’aquí el paviment és de tipus dens, en 
molt mal estat i que necessita reparació urgent. Aquest estat, en part és degut a l’elevada 
presència de vehicles pesants que acaben malmeten amb el pas dels anys el paviment. 
Trobem arbres a banda i banda amb unes voreres prou importants, que no hi passa quasi 
ningú, ja que quasi en tot el tram a banda i banda hi ha un mur , no hi ha vivendes. A la 
banda esquerra el mur correspon a la limitació de l’estació de tren. 
 



TTEESSIINNAA  IIMMPPAACCTTEE  AACCÚÚSSTTIICC  
IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  EE..TT..SS..EE..CC..CC..PP..BB..                      

 Descripció ciutat Reus  
 

 
- 43 – 

Secció tipus a l'Avinguda del Comerç
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Figura 6.11: Secció tipus de l’Avinguda del Comerç 
Autor perfil: Jordi Rius i Perpinyà 

 
 

Avinguda Països Catalans (20) : 
 

La secció tipus es descriu a continuació. El carrer s’envolta a banda i banda 
d’edificis alts, de 6 a 8 pisos. El paviment és dens i es troba en bon estat en general. 
Trobem arbres a banda i banda i una franja d’aparcament en el lateral. 

 

Eix separació sentits de circulació

Secció tipus a l'Avinguda dels Països Catalans
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Figura 6.3 : Secció tipus de l’Avinguda dels Països Catalans 
Autor perfil: Jordi Rius i Perpinyà 

 
 
Avinguda St. Bernat Calvo (22) : 
 

Vivendes a la part esquerra, de 7 o 8 pisos d’alçada, a la part dreta empreses. És 
una avinguda molt ampla, separat per una mitjana que en alguns trams disposa de 
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vegetació. Trobem una franja d’aparcament a cada banda. El paviment és de tipus dens, 
en bon estat. 
 

Secció tipus a l'Avinguda President Macià, St. Bernat Calvó i Marià Fortuny
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Nota: L'avinguda Marià 
Fortuny no té cap tipus 
de vegetació plantada a 
la mitjana, es de formigó

 
Figura 6.4: Secció tipus de diversos carrers 

Autor perfil: Jordi Rius i Perpinyà 
 

 
 

Foto 5: Avinguda St. Bernat Calvó 
Autor: Jordi Rius i Perpinyà 

 
 
Avinguda President Macià (21): 
 

Presenten característiques molt similars, edificacions a banda i banda, paviment 
dens,  estat bo. Té una tipologia de carrer molt similar a l’Avinguda St. Bernat Calvo. 
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Avinguda Marià Fortuny (17): 
 

Característiques similars a l’Avinguda del President Macià, amb mitjana però 
sense cap tipus de vegetació, tota pavimentada amb formigó. El paviment és de tipus 
dens i està en molt mal estat, caldria una intervenció, encara que no fos urgent 
(exceptuar el tram de Montblanc al Parc St. Jordi on la presencia de vehicles pesants es 
inferior i per tan el paviment esta molt menys malmès). Els blocs que trobem a aquesta 
avinguda son importants, de  7 a 9 pisos d’alt. 
 
 
ANELLA INTERIOR: 
 
Avinguda Parc St. Jordi (7) : 
 

Es tracta probablement de l’avinguda més ample de la ciutat, a la vegada que 
potser també la més curta en quant a distancia. En una banda d’aquesta trobem edificis 
molt alts ( de 10 a 12 pisos d’alçada), a l’altra banda el Parc St. Jordi, el pulmó verd 
més important de la ciutat. El paviment es troba en molt bon estat. Es una de les zones 
de Reus amb major qualitat medioambiental, a la vegada amb un dels llocs més cars de 
viure. 

 
Figura 6.12: Secció tipus de l’Avinguda Parc St. Jordi 

Autor perfil: Jordi Rius i Perpinyà 
 
Passeigs(19,14): 
 

Els passeigs Sunyer i Prim tenen una tipologia seccional molt similar. Reformats 
no fa gaire temps disposen d’una “coca” central i passeig d’una amplada de 16 a 18 
metres depenent dels trams, que els fa característics a la ciutat. Disposa d’arbres 
centenaris al llarg del seu traçat. L’estat del paviment és excel·lent degut a la seva 

Secció tipus a l'Avinguda Parc St. Jordi
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Secció tipus als Passeigs

reforma, i es de tipus sonoreductor, de manera que disminueix el soroll dels vehicles i a 
la vegada canalitza millor l’aigua en cas de pluja. A banda i banda trobem edificis molt 
alts, aquí la densitat de població és elevada. També disposa a cada banda d’una zona 
d’aparcament. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6.13: Secció tipus dels Passeig 

Autor perfil: Jordi Rius i Perpinyà 
 
 

Avda. Pere el Ceremoniós (18): 
 

Una avinguda on podem trobar molt de trànsit de pas. Disposa de edificació en 
blocs de pisos plurifamiliars a banda i banda del carrer. El paviment es de tipus dens, no 
es troba en mal estat. Trobem una franja d’aparcament a cada banda . 

 

Secció tipus Avinguda Pere el Ceremoniós

ED
IF

IC
A

C
IO

 P
LU

R
IF

A
M

IL
A

R

 
Figura  6.14: Secció tipus de l’Avinguda Pere el Ceremoniós 

Autor perfil: Jordi Rius i Perpinyà 
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Avinguda La Salle (19): 
 

Es la prolongació lògica dels passeig cap a les afores de la ciutat. Tot i això no té 
l’amplada global d’aquests ni disposa de passeig central. Aquí s’estima més donar 
prioritat als vehicles i per tan hi ha dos carrils per sentit de circulació. També trobem 
edificis alts ( 7 o 8 pisos). El paviment es de tipus dens i es troba en mal estat en alguns 
punts que caldria reparar quan fos possible. Les voreres són generoses. 
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Secció tipus a l'Avinguda La Salle

 
 

Figura 6.15: Secció tipus de l’Avinguda La Salle 
Autor perfil: Jordi Rius i Perpinyà 

 
 
 
 
 
 

Riera Miró(12): 
 

Un carrer que tal i com indica el seu nom, que segueix la línia d’una antiga riera, 
procedent de la part alta de Reus i que va a desguassar cap a la carretera de Salou. El 
paviment s’hauria de trobar en bon estat ja que fa uns quatre anys que és va col.locar tot 
nou. Tot i això,  el pas important del trànsit l’ha degradat bastant i aviat hi caldrà fer una 
actuació de sanejament. Trobem edificacions a banda i banda, no molt altes, pisos de 5 o 
6 plantes en general 
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Secció tipus a la Riera Miró
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Figura 6.16: Secció tipus de la Riera Miró 

Autor perfil: Jordi Rius i Perpinyà 
 
 
TOMB DE RAVALS  
 

El tomb de ravals de Reus ( 11, 15 i16 ) té una secció similar al llarg de tot el seu 
recorregut, ja que fa pocs anys es va reformar amb l’objectiu d’aconseguir aquesta 
uniformitat, amb una continuitat de tipus de paviment a la vorera i de la vegetació. 
Trobem cases a les dos bandes, la majoria molt antigues, de 4 o 5 pisos d’alçada. L’estat 
del paviment es bo. A més cal tenir en compte que aquí no hi circula trànsit pesant, tan 
sols els autobusos municipals. 
 

Secció tipus Tomb de Ravals
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Figura 6.17: Secció tipus del Tomb de Ravals 

Autor perfil: Jordi Rius i Perpinyà 
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6.7. LEGISLACIÓ DEL SOROLL VIGENT A REUS 

 
L’Ajuntament de Reus disposa d’una ordenança Municipal Reguladora del Soroll 

i Vibracions tal i com proposa la resolució de 30 d’Octubre de 1995 del Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya que aprova una ordenança municipal 
tipus. 

Un cop vistes ambdues, pràcticament És pot dir que l’ordenança és una 
transcripció literal de la resolució, almenys pel que fa tot el que afecta a les 
infrastructures, destacarem només les següents diferencies importants: 
 
Article 9.7 Els valors guia d’inmmissió als quals fa referència aquesta ordenança són   

d’obligat compliment per les activitats, mentre que pel soroll del trànsit son 
“valors guia recomanats” degut a l’aletorietat del trànsit 

 
Article 11  Els nivells de mesura periòdica dels nivells d’inmisió seran quatrianyals 

(quan la resolució de la Generalitat recomana bianuals) 
 
 
Acció de vigilància i prevenció 
 
Afegeix la secció IX referent a avions i aeronaus (la resolució no en diu res) 
 
Article 48  L’ajuntament estudiarà amb els organismes competents els itineraris, 

recorreguts, freqüències ,etc,,, 
 
Annex III – Determinació de l’aïllament de soroll aeri ‘in situ’ segons la norma UNE 

74-040-84 
 
 
 

6.8. MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA ACTUAL CIUTAT DE REUS 
 

Tal i com ja hem esmentat anteriorment el mapa de capacitat acústica acústic és 
una eina que ens serveix per classificar la ciutat en diverses zones segons la sensibilitat 
acústica a que es veuen exposades. 
 
Zona de soroll : Zona derivada de l’existència o previsió de focus emissors de soroll i /o 
vibracions tal com infrastructures viàries, ferrocarrils, etc,... es marcaran mitjançant una 
corba, que delimita àrea de soroll fins a trobar la isòfona  corresponent a la zona de 
sensibilitat acústica on esta situada la infrastructura 
 
Zona de sensibilitat acústica:  Àrea o part del territori que presenta una mateixa   
percepció acústica, és a dir un mateix nivell sonor. 
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El mapa de capacitat acústica es divideix segons zones de sensibilitat acústica diferents: 
 
Zona sensibilitat acústica alta (ZSAA): Compren el sector del territori que demanden 
una protecció alta contra el soroll. Ex: hospitals, residències geriàtriques, casc antic, 
zona comercial,... 
 
Zona sensibilitat acústica mitja (ZSAM): Compren els sectors del territori que admeten 
una percepció mitjana del nivell sonor. 
 
Zona sensibilitat acústica baixa (ZSAB): Compren els sectors del territori que admeten 
una percepció elevada del nivell sonor. Ex: polígons industrials, vivendes prop via de 
tren o vies principals. 
 

El mapa de capacitat acústica vigent actualment a la ciutat de Reus (ara està en 
procés de revisió, amb una aprovació probable el mes de setembre de 2002) divideix les 
zones en quatre nivells sonors (zona > 70 dBA, zona < 70 dBA, zona amb < 65 dBA i 
zona < 60 dBA) sense tenir en compte si es produeix de dia o de nit. 

Contempla totes les zones actualment urbanitzades així com les urbanitzables 
programables i les vies d’accés a la població. 
A continuació es descriuen les vies objecte d’estudi de la tesina i direm a quin nivell 
correspon: 
 

 
Autovia de Tarragona  Zona > 70 dBA 
Carretera de Falset  Zona > 70 dBA 
Variant Sud   No està definit 
Carretera de Salou  Zona > 70 dBA 
Carretera a Riudoms  Zona > 70 dBA 
Carretera a Montblanc  Zona > 70 dBA 
Carretera enllaç N-340  Zona < 65 dBA 
Carretera a Constantí     No queda definit 
Carretera a Cambrils   Zona < 70 dBA 
Carretera a El Morell  No queda definit 
Carretera a Castellvell  Zona > 70 dBA 
 

Font: Zonificació de la ciutat per nivells i afectació. Ajuntament de Reus 
 
En el plànol numero 2 de l’Annex I  podem trobar el mapa de capacitat acústica vigent 
actualment a Reus. 
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6.9. CONCLUSIONS DADES PRESES: 

 
 

6.9.1. Tomb de Ravals: 
 

Aquesta és l’anella més petita que podem trobar a la ciutat. Es tracta del tomb de 
Ravals (St. Pere, Sta. Anna, Robusté i Jesús), el que antigament havia estat la muralla 
del casc antic de la ciutat, enderrocada ara ja fa molts anys. 

La circulació en aquests carrers és de direcció única i tan sols es disposa en tot el 
seu traçat (excepte un petit tram al inici de la Raval de Robusté) d’un sol carril. Fa 
menys de dos anys que es va acabar de remodelar aquesta anella, donant prioritat als 
vianants (voreres més amples) per contra dels automobilistes. Només es pot aparcar en 
alguns trams de zona blava. 

La majoria dels carrers interiors a aquesta anella central de la ciutat de Reus 
s’han peatonalitzat, tot i que en queden alguns, que obviament seran sempre d’us 
compartit vehicle-ciutadà per tal de poder accedir al nucli de Reus (Plaça Mercadal) on 
està ubicat l’Ajuntament.. 

En aquest contorn s’han realitzat tres mesures de soroll corresponents als punts nº 
11, 15 i 16. Tots aquests tres punts tenen característiques físiques d’emplaçament molt 
similars. 

Cal citar a priori que en cap dels tres punts analitzats es va registrar presencia de 
vehicles pesants ( naturalment estem parlant de la zona més interior a la ciutat on només 
accedeixen petits vehicles per abastir de mercaderies els comerços existents a la zona). 
 

Els dissabtes a la tarda és quan es produeix la màxima afluència de gent al carrer, 
és per això que a part d’una mesura de nit i de dia, també es va voler referenciar aquest 
fet prenent una mesura en aquest horari. 
 

Al Raval de Sta. Anna (11) sobta que no fos durant el període de dissabte a la 
tarda quan s’aconsegueix el màxim soroll ( 68,9 dBA a les 19:00) al haver-hi màxima 
afluència de gent i situació de capacitat pel que fa a vehicles. ( 400 veh/h). Es a la nit 
(01:15) quan es detecta la  màxima contaminació acústica ( 70,6 dBA), tot i només 
haver passat 8 vehicles en cinc minuts ( això si, a major velocitat que un dia qualsevol ). 
 

Al Raval de Jesús (15) podem trobar un fenomen molt similar, quasi  podem 
trobar més soroll un dia laborable a la nit ( 71 dBA, 01:30, havent passat només 10  
veh/5 min), que no pas un dissabte a la tarda ( 72 dBA a les 19:30). Això si, aquí trobem 
un nivell soroll superior al del Raval Sta Anna, justificat pel fet que és en aquest tram 
on es concentra major volum de gent passejant i de vehicles), exceptuant això si,  els 
carrers peatonals (dels quals no s’ha realitzat cap mesura al no ser objectiu d’aquesta 
tesina).Es curiós així doncs observar que un dia qualsevol a les 13:30 es quan detectem 
menor soroll (69,8 dBA). 
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Foto 6: Quan estem al centre de Reus (tomb de Ravals) el dissabte a la tarda, el  
soroll “ambiental” mes important s el que fa la gent, ja que els cotxes circulen   
a baixa velocitat degut a les cues que s’hi formen.  

Autor: Jordi Rius i Perpinyà 
 
 

El mapa de capacitat acústica de la ciutat de Reus vigent actualment atorga a 
aquesta zona una contaminació inferior a 70 dBA, es pot considerar correcte ja que les 
mesures preses són a peu de façana i cal traslladar-les al primer pis que es on la gent hi 
viu ( podem considerar una reducció de 4 a 6 dBA). 
 En l’annex I d’aquesta tesina,  en el plànol nº 3 queden reflexades les dades 
preses 
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6.9.2. Eix interior a la ciutat 

 
Aquest eix interior a la ciutat el conformen els Passeigs (Mata, Sunyer i Prim), 

Avingudes (La Salle i Parc St. Jordi ) , la Riera Miró i el carrer General Moragues. Tots 
aquests carrers tenen un ample superior als corresponents als tombs de Ravals i tenen 
doble sentit de circulació (excepte el c/General Moragues que ho va ser durant un temps 
però després va quedar unidireccional). Són carrers mes amples amb voreres importants 
i en el cas dels passeigs amb una franja central per als vianants, podríem dir que son de 
les vies interiors a la ciutat els carrers mes amples, i per tan on la circulació és més 
important. S’ha mesurat el so en set punts diferents representatius de totes aquestes vies: 
7, 8, 10, 12, 14, 18 i 19. 
 

El comportament acústic dels passeigs (8, 10, 14) és molt similar, a igual que la 
seva secció transversal i el tipus d’edificació, que sol ser de bloc de pisos de 8 a 10 
pisos d’alçada. A peu de carrer la mesura màxima es troba al voltant de les 12:30- 13:00 
i correspon al voltant de 64 dBA. Aquesta mesura valida el mapa de capacitat acústica 
en aquesta zona, tot i que es podria rebaixar perfectament a una zona amb contaminació 
inferior a 65 dBA, ja que recordem que les mesures són a peu de carrer i la normativa 
explicita que s’han de traslladar a un primer pis de les vivendes mes pròximes. 
Actualment amb la remodelació dels passeig s’han dotat de paviment sonoreductor cosa 
que ajuda a disminuir el soroll ambiental de  4 a 5 dBA. 
 

 
 

Foto 7: Granulometria discontinua del paviment sonoreductor, dota al  
paviment de major regularitat i menor soroll a baixes velocitats. 

Autor: Jordi Rius i Perpinyà 
 

L’avinguda Parc St. Jordi (7) , que té mesures una mica superiors a l’Avinguda 
la Salle presenta una menor contaminació acústica, al voltant de 60 dBA a les 20:00 per 
contra de 66,7 dBA que podem trobar a l’Avinguda de la Salle. Aquest fet es pot 
justificar pel fet que a l’Avinguda la Salle hi ha una major intensitat de trànsit i que no 
disposa de cap via alternativa a pròxima mes ràpida per desviar-se el trànsit, en canvi 
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l’Avinguda Parc St. Jordi té com a alternativa l’Avinguda Onze de Setembre que 
absorbeix el trànsit més de pas.  

Podem dir que en aquest entorn,  l’Avinguda Parc St. Jordi és la via mes 
tranquil·la, de fet aquesta via disposa a una banda d’un dels parcs més importants de la 
ciutat i a l’altra banda elevats edificis de 10 a 12 pisos d’alta qualitat, alguns de nova 
construcció. Se’ns dubte doncs,  estem davant d’una zona molt tranquil·la i molt ben 
comunicada tan amb el centre com a l’exterior, això queda reflexat amb el preu de les 
vivendes de la zona, molt cares. Respecte al mapa de capacitat acústica que li correspon 
segons l’Ajuntament de Reus,  tot i que hi estic d’acord, es podria rebaixar una mica 
mes el nivell i augmentar la zona de sensibilitat acústica fins menys de 60 dBA. 
 

 
 

Foto 8: L’avinguda Parc St. Jordi és la via interior de la ciutat amb major calma.  
    Té un a gran amplada i disposa en un lateral un dels majors parcs de la ciutat.  

Autor: Jordi Rius i Perpinyà 
 

 
Pel que fa a l’Avinguda Pere el Cerimoniós i la Riera Miro ( 18 i 12 

respectivament) que tenen característiques físiques similars presenten un comportament 
acústic similar, i elevat, al voltant de 74 dBA cap a les 12:00 – 13:00. Es una zona molt 
contaminada acústicament per ser una via interior de pas, amb una intensitat de 900 
veh/h en hora punta. La Riera Miró sembla adoptar un paper contrari al que se li pretén 
atorgar des de el mapa de capacitat acústica de l’Ajuntament de Reus, ja que es vol 
aconseguir una via amb menys de 65 dBA. Cal doncs actuar amb un conjunt de mesures 
per tal de disminuir la contaminació. 
 

En cap de les vies corresponents a l’eix interior s’ha registrat un % pesants 
apreciable, exceptuant el transport públic de la ciutat i petites furgonetes de repartiment.  

En l’annex I d’aquesta tesina, en el plànol nº 4 queden reflexades les mesures 
preses. 
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Foto 9: Les mesures es van prendre tan de dia com de nit, tot i que es  
pot dir que la nit és molt tranquil·la a la ciutat de Reus 

Autor: Jordi Rius i Perpinyà 
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6.9.3. Vies Principals 

 
Aquí trobem la majoria de trànsit que circumval·la la ciutat. Era la única 

possibilitat existent fins que es va construir la Variant Sud, que ara absorbeix els cotxes 
i vehicles pesants que van o venen de Falset cap a Riudoms, Salou i Tarragona (no gens 
despreciables) que abans havien de passar obligatòriament per l’Avinguda dels Països 
Catalans i l’Avinguda St. Bernat Calvo. Aquestes vies  han notat una reducció 
substancial en la contaminació acústica que suportaven des de feia molts anys i sobretot 
una reducció total del % de vehicles pesants que tants problemes havien provocat els 
últims anys tan a nivell de circulació com d’accidentalitat.  

Si ens fixem en les dades preses per exemple podem constatar que a les 7:45 del 
Mati a l’Autovia de Tarragona, abans d’incorporar-se a la variant circulen uns 1300 
veh/h, amb un nul % pesants, en canvi al entrar a la variant els vehicles que van cap al 
mateix destí incrementa fins a 3000 veh/h ( i estem parlant de dos carrils en ambdós 
casos) i el % pesants s’eleva fins a 20-25%. El mateix fenomen passa a la Carretera de 
Falset abans i després de la variant, on es pot doblar el trànsit a les 12:30 de 650 veh/h a 
1300 veh/h, i el % de pesants passa del 5 % al 10%. Aquest % mínim correspon als 
vehicles que van o venen de Montblanc cap a Falset, que s’espera que sigui reduït en la 
construcció en un futur del tancament de l’anella cirumvalatoria a Reus ( disminuint 
també els vehicles en l’Avinguda 11 de Setembre i Comerç).  Actualment està en procés 
de construcció la Variant Est que alleugerirà el trànsit dels vehicles que van o venen de 
Montblanc cap a Tarragona, no gens despreciable ( cal comentar que a Montblanc hi ha 
una pedrera important que subministra material al Port de Tarragona i és la via mes 
ràpida per fer-ho), que ara passen per l’Avinguda Marià Fortuny que es veu molt 
congestionada, sobretot al matí. S’esperà el mateix fenomen que va passar amb la 
Variant Sud, aconseguint que per les vies principals de la ciutat només circulin aquells 
vehicles amb origen i destinació a la mateixa ciutat o propers. 
 

El mapa de capacitat acústica de Reus marca tota l’anella circumvalatoria de la 
ciutat com a una franja on es superen els 70 dBA, ara analitzaré amb més detall els 
resultats obtinguts de les mesures realitzades als diversos carrers. 

 
L’avinguda dels països catalans (20) té un dels índex més elevat de 

contaminació, corresponent a 75 dBA i  a més hem de tenir en compte que ara ja no hi 
ha vehicles pesants i que el trànsit ja no es de pas i difícilment baixarà. Es una via que 
pot arribar a absorbir  1600 veh/h en hora punta, però que no té capacitat suficient per 
aconseguir-ho i molts cops es col·lapsa. A la nit trobem un valor de contaminació força 
elevat, de 65 dBA corresponent al pas de 20 vehicles en 5 minuts. Aquest trànsit intens 
es pot justificar pel fet que és una via al voltant de la qual hi ha una alta densitat de 
població i que canalitza aquesta com a eix viari principal per anar a l’Escola, Institut, 
Serveis Públics, etc.. 
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Foto 10: L’Avinguda Països Catalans és una de les vies mes transitades, 
            ara s’ha disminuït el trànsit degut a la nova variant. 

Autor: Jordi Rius i Perpinyà 
 
 

 
El tram comprès entre l’Avinguda del Comerç i la carretera de Falset ( 9 ) 

corresponent també a l’avinguda dels països catalans té el índex més alt de 
contaminació, arribant a 78 dBA a les 13:15, intentant absorbir un trànsit de casi 3000 
veh en aquesta hora punta. Es doncs un punt molt contaminat acústicament que cal 
rebaixar, espero que en la construcció de la variant que tanqui l’anella cirumvalatoria 
aquest disminueixi, i sobretot el % de pesants, que ara correspon a un 5 % del total (són 
els que van o venen a Montblanc i Falset ja que en el tram següent de l’Avinguda de 
Països Catalans no es detecta pesants). 
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L’avinguda del comerç (6) també disposa d’un elevat grau de contaminació, que 

arriba fins a 75 dBA a les 20:15, tot i que aquí cal destacar explícitament que aquesta 
via té un paviment en molt mal estat (molts forats i sots que caldria reparar amb 
urgència) que fa trontollar les caixes dels camions augmentant evidentment el soroll. A 
la nit es una via molt tranquila al passar-hi pocs vehicles, i es pot arribar a aconseguir un 
soroll de fons de 47,7 dBA. 
 
 

 
 

     Foto11: L’estat del paviment a l’Avinguda del comerç en alguns trams es pèssim o  
lamentable. La degradació s’accentua degut al pas de vehicles pesants. Caldria 
actuar-hi amb celeritat ja que cada cop el procés de degradació s’accentua més 
ràpidament. Aquesta degradació fa augmentar el soroll ambiental al pas dels 
vehicles. 

Autor: Jordi Rius i Perpinyà 
 
 

L’avinguda St. Bernat Calvó (22) i l’Avinguda President Macià (21) presenten 
característiques similars en quan a contaminació, el màxim s’assoleix entre 12:00 i 
13:00 al voltant de 70 -72 dBA i a la nit aconseguim uns valors de 64 dBA. Cal fer 
atenció al % de vehicles pesants que van o venen de Montblanc cap a Salou i que els 
resulta més còmode passar per l’Avinguda President Macià que no entrar a la variant 
per Tarragona per després tornar a sortir al cap de poc a l’Autovia de Salou. 
 

A l’Avinguda Marià Fortuny (17) es molt evident la presencia de vehicles 
pesants, al voltant d’un 10 % a les 08:30 i del 20 % a les 12:00. Aquests vehicles fan 
pujar molt la contaminació acústica, arribant a un màxim de 77,8 dBA a les 8:30, encara 
que hi hagi menys pesants, i ha major quantitat de vehicles en total, i pot arribar fins a 
2000 veh/h. Es en aquesta situació que molts cops es produeixen col·lapses i la guàrdia 
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urbana ha de regular aquests trams per facilitar la fluïdesa del trànsit.  A l’estiu aquesta 
via es complica molt més perquè hi ha molts vehicles que baixen de Lleida i Saragossa 
cap a les platges de Salou i les instal·lacions de Port Aventura.  

 
Es confia que el trànsit en aquesta via quedi reduït fins a valors de l’ordre de 

1200 veh/h en hora punta i una reducció del dBA de 4 a 5 aconseguint valors de 65-70 
dBA com a altres vies de la ciutat de similars característiques a aquesta. Recordar que 
totes les mesures son preses a peu de vorera i que per tan cal traslladar-les al primer pis 
com a mínim. 

 
 

Foto 12: L’avinguda Marià Fortuny canalitza un dels trams amb major congestió de  
circulació. Durant tot l’any en hora punta del matí i vespre arriba a col·lapsar-se. A 
l’estiu aquest procés es dilata més en el temps degut als vehicles que van i venen a la 
platja. 

Autor: Jordi Rius i Perpinyà 
 

 
 

Cal citar també que en aquest tram trobem 3 punts grisos o contaminats 
acústicament (enllaça amb la Carretera de Montblanc, Crta. Constantí i Autovia de 
Tarragona) que cal que cada matí siguin regulats per tal d’evitat mals majors. 

En l’annex I d’aquesta tesina, en el plànol nº 5 queden reflexades les mesures 
preses. 
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Foto 13: Aquí podem observar l’Avinguda 11 de Setembre, una de les vies 
           importants de trànsit com a eix circumvalatori a Reus. 

Autor: Jordi Rius i Perpinyà 
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6.9.4. Vies accés a la ciutat de Reus 
 

Reus té  una situació geogràfica de distribució força comuna a moltes ciutats de 
Catalunya , uns grans polígons industrials a les afores del municipi, un nucli antic al 
centre, i tot un seguit de barriades i urbanitzacions al voltant del nucli urbà. 
 

A Reus conflueixen un total de deu vies de comunicació, realitzant una funció de 
nus distribuïdor. Aquest nus es vol extrapolar mitjançant la construcció de la variant de 
Reus, una anella circumvalatoria a la ciutat de manera que els vehicles de pas ja no els 
calgui entrar. Ara hi ha una primera fase feta i una altra en construcció. Sens dubte 
s’han produït canvis importants en la circulació de vehicles. Així doncs, abans de la 
posada en marxa d’aquesta  el principal problema de circulació en trobàvem a les rondes 
formades per l’Avinguda President Macià, Avda Maria Fortuny, Avda Onze de 
Setembre, Avda. Comerç., Avda Països Catalans i Avda St. Bernat Calvo, essent 
aquests llocs on hi havia major nivell de soroll a conseqüència de l’altra intensitat de 
trànsit, molt d’ell pesant. Ara, amb la nova via, els vehicles que venen o van de direcció 
Tarragona a Falset (inclou els que hi accedeixen des de l’Autovia de Salou, la Crta de 
Cambrils i Riudoms i Autovia de Bellisens) ja no cal que passin per les rondes. Així 
doncs les vies que han quedat de forma mes notable alleujades han estat l’Avda Països 
Catalans i l’Avda St. Bernat Calvó i una Part de la Avda. Marià Fortuny. Quan es posi 
en marxa la segona fase, pels vehicles que procedeixen de Tarragona i volen anar o 
venir direcció Montblanc, en principi es preveu una disminució notable dels vehicles 
per l’Avda Marià Fortuny. Finalment, quan és construeixi el tram final per tancar 
l’anella circumvalatoria a tot Reus, es notarà una disminució a l’Avda de Comerç, Avda 
Onze de Setembre, passant així a ser la ronda anteriorment citada a una via interna pels 
ciutadans de Reus i disminuint de forma molt notable, degut en part a la disminució de 
la circulació de vehicles pesants. 
 
 La via que provoca una major afectació de trànsit dins del nucli urbà de Reus en 
aquests moments la Carretera que ve de Montblanc, arribant a 1900 veh/h a les 8:50, 
amb una contaminació de 79,7 dBA i de l’ordre de 15% de pesants no gens 
despreciable. Cal destacar també l’autovia de Reus-Tarragona en direcció Tarragona, 
que assoleix un valor de 83,7 dBA un cop passada la variant. S’espera una disminució 
d’intensitat de vehicles quan entri en funcionament la Variant Est de Reus, actualment 
en construcció. En l’estudi objecte d’aquesta tesina s’ha contemplat en les vies que 
creua la nova variant inaugurada el passat estiu la diferencia de nivell de soroll i de 
vehicles abans i després d’aquesta. 
 
 En definitiva estem parlant  de les següents vies: Carretera de Falset (13), Crta 
de Salou (27), Carretera de Cambrils (23), Carretera de Salou (29), i Autovia de 
Tarragona (26). L’autovia de Bellisens (25) mereix un tractament a banda per la seva 
escassetat de trànsit, vora els 300 veh/h , constant durant el dia, i amb presència nul·la 
de pesants, aquesta va ser una autovia que es projecta com unió entre Reus i la indústria 
Química de Tarragona que mai a acabat de tenir acceptació. 
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A continuació es presenta un anàlisi detallat de les vies estudiades: 
 
 
Carretera de Falset (13) 
 
 Aquí encara trobem un important trànsit de pas i de pesants, vehicles que van o 
venen de direcció Montblanc o Falset, aquests vehicles creuen Reus per l’Avinguda del 
Comerç, Onze de Setembre i Marià Fortuny. El dia que es projecti la variant que tanqui 
l’anella circumvalatoria a Reus s’espera una disminució de forma molt notable del pas 
d’aquests vehicles. D’altra banda també cal citar que en la carretera de Falset, abans 
d’arribar a la variant trobem un dels polígons més grans de la ciutat dotat de moltes 
empreses i per tan un important trànsit de vehicles pesants que hi ha d’accedir. El mapa 
de capacitat acústica de Reus qualifica aquesta via com a zona amb un nivell de 
contaminació superior a 70 dBA i reflexa la presencia de la indústria a través de la 
qualificació de tot el polígon de zona amb dBA< 70, essent la zona d’indústria més 
extensa del terme. 
 

 
 

Foto14 : Accés a Reus des de Falset 
Autor: Jordi Rius i Perpinyà 
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Carretera de Riudoms (27): 
 
 Aquí si que podem notar una diferencia de vehicles entre abans i després de la 
variant (recordem que abans tots els vehicles es veien obligats a entrar a Reus a partir de 
l’Avinguda Països Catalans). A les 08:15 hi ha una diferència entre abans i després de la 
variant del 40%, a més cal tenir en compte que s’assoleix una capacitat màxima en els 
dos sentits en aquesta hora, estant els cotxes aturats abans d’accedir a la variant des de 
Riudoms, cosa que no passa a la mateixa hora just després de passar la variant.  
Respecte el % de pesants també es reflexa clarament la presencia d’aquests de l’ordre 
del 5% que accedeixen a la variant, ja que després, a la mateixa hora el trànsit de 
pesants es nul. 

El nivell sonor si que es molt similar, a la pròpia via de  73,5 dBA i a 30 metres 
un valor de 62 dBA. Tot això passa a les 08:10, després el soroll disminueix 
substancialment fins a arribar valors mes baixos. Reus qualifica aquesta via en el mapa 
de capacitat acústica com a zona de soroll inferior a 70 dBA en la pròpia via i una franja 
al voltant de menys de 65 dBA, respecte el tram que hi ha entre la variant i Reus ( del 
tram anterior no en parla o no en defineix, ni aquí ni en qualsevol altre eix d’entrada a la 
ciutat). És un plantejament molt correcte i ajustat a la realitat.  

A la nit aconseguim valors de 61,5 dBA abans de la variant i de l’ordre de 67 
dBA entre la variant i Reus, valor no gens despreciable i que cal tenir en compte. El 
trànsit , en aquesta franja de la nit és escàs i molt similar entre abans i després de la 
variant. 
 
Carretera de Cambrils (23): 
 
 El mapa de capacitat acústica de Reus qualifica com a zona de menys de 70 dBA 
aquesta via, fins a la rotonda d’enllaç a la variant.  Tanmateix arribem en aquest tram a 
les 12:20 a 76 dBA, amb un trànsit associat a 1100 veh/h, valor que supera amb escreix 
el delimitat pel propi ajuntament i que plantejaria  un canvi. Cal destacar també que a 
les 08:35 trobem un transit major, de l’ordre de 1900 veh/h no gens despreciable,  tot i 
que produeix una menor contaminació acústica, aquest fet associat a la presència de 
vehicles pesants, ja que passem d’un 5 al 10% de les 8:35 a les 12:20. Cal recordar que 
són els vehicles pesants que en gran mesura augmenten el valor de les mesures de 
contaminació acústica. Abans d’arribar a la variant procedent de Reus, l’únic que 
s’observa es un increment de pesants del 5 al 15% a les 8 del matí i sobta que a les 
12:00 hi hagi mes pesants que accedeixen a la variant des de Reus que no procedents 
des de Cambrils. Aquest comportament diferent del previsible només es justificaria per 
la proximitat de la variant nova al nucli urbà de Reus  (és el punt mes proper per 
accedir-hi i amb menor senyalització semafòrica), de manera que molts vehicles que 
abans passaven per l’Avinguda St. Bernat Calvó o bé l’Avinguda President Macià opten 
per a entrar a la variant des de aquest punt per anar cap a Salou o Tarragona. A la nit, el 
% de pesants és nul i la circulació és molt escassa, de l’ordre de 200 veh/h abans de la 
variant i 84 veh/h després i amb una dBA de 63 . 
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Carretera de Salou (24): 
 
 És a les 12:00 on observem una notable diferència a nivell de trànsit entre abans 
i després de la variant, que queda reflexat en la contaminació acústica. Així doncs abans 
d’arribar a la variant de Reus procedents del nucli urbà arribem a 73 dBA i 1100 veh/h 
amb un % de pesants inapreciable, just després de la variant, pràcticament a la mateixa 
hora el trànsit és de l’ordre del 30% superior, arribant a 1400 veh/h i de l’ordre del 5 al 
10% de pesants. El mapa de capacitat acústica de Reus classifica aquesta via com a zona 
amb una contaminació superior a 70 dBA i una franja al voltant com a inferior a 70 
dBA. Cal tenir en compte que part del trànsit pot acabar disminuint al entrar en 
funcionament la nova Variant Est en construcció actualment ( recordem que es molt 
important la presencia de vehicles que venen de Montblanc-Lleida-Zaragoza cap a les 
platges de Salou, Vilaseca i el parc temàtic de Port Aventura i avui en dia encara es 
veuen obligats a passar per l’Avinguda Marià Fortuny, Avinguda President Macià i 
Carretera de Salou.  
 
 
Autovia de Tarragona (26): 
  
 És la via que suporta major trànsit un cop passada la variant de Reus, arribant a 
2900 veh/h en direcció Tarragona a les 08:00 amb una contaminació de 83,7 dBA a la 
mateixa carretera i de l’ordre de 20 a 25 % de pesants ( és la via on s’ha trobat major 
nombre de pesants). Hi ha una diferència molt important en aquesta via en aquesta 
mateixa hora en l’altre sentit de circulació, amb la meitat de vehicles , de l’ordre de 
1500 veh/h i un 15 % de pesants reduïnt-se en 4 dBA la contaminació, mostrant 
d’aquesta forma l’alta direccionalitat en aquesta franja horària. 
 Això si, un cop entrem a la ciutat de Reus, des de la primera sortida de la variant 
la cosa canvia molt; en direcció Reus trobem un 5% de pesants i 600  veh/h arribant a 
77,3 dBA. El percentatge de pesants es pot atribuir als vehicles que van en direcció 
Montblanc, Morell o Tarragona que es veuen obligats a passar per l’eix interior de la 
ciutat, mentre no s’acabin les obres de la nova variant. En l’altre sentit de circulació, és 
a dir els vehicles que s’incorporen a la variant des de Reus la circulació es més 
important, de l’ordre de 1350 veh/h,  i 78,3 dBA aquest fet ve justificat que Reus té 
molta gent que treballa a Tarragona. 
 Així doncs sens dubte és en aquesta variant on he trobat la major quantitat de 
soroll de les mesures preses. Reus qualifica l’accés a la variant per Tarragona com a 
zona > 70 dBA i una franja al seu voltant de < 70 dBA. Dels valors obtinguts s’observa 
que es supera amb escreix del 10% aquest valors a l’hora punta, però com que es un 
límit inferior es pot considerar correcte a l’espera que aquest disminueixi quan es circuli 
per la Variant Est. 
 
Carretera de Constantí (4): 
 
 Aquí el trànsit es baix, arribant a un màxim de 800 veh/h a les 8 del matí, però 
trobem una important presència de vehicles pesants ( de l’ordre del 5 al 10%) que van 
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cap a la indústria química o el important polígon industrial existent a Constantí. És a les 
8 del matí quan es produeix el major volum de trànsit. 
 El cadastre acústic de Reus actual no reflexa cap nivell sonor associat a aquesta 
via, probablement per a la baixa presència d’edificació i en canvi una important 
presència d’industries al seu voltant, caldria qualificar-la com a zona menor de 70 dBA, 
ja que s’arriba nomes a 76,7 dBA en hora punta. 
 
 
Carretera del Morell (3): 
 

És molt curiós observar que aquesta via presenta característiques molt similars 
en quan a contaminació acústica, valors de trànsit i % de pesants que la carretera de 
Constantí. Reus tampoc no qualifica acústicament aquesta zona dins del mapa de 
capacitat acústica. 
 
Carretera de Montblanc (2): 
 
 Es una de les vies amb tràfic més important, sobretot de pesants (després del 
tram passat de la variant cap a Tarragona), s’arriba a 79,7 dBa a les 9:00 amb  1900 
veh/h en ambdos sentits i de l’ordre de 10 al 15 % de pesants. Esperem que aquest 
volum de vehicles sigui reduït molt notablement davant la posta en funcionament de la 
nova variant. Reus qualifica com a zona superior a 70 dBA, valor superat amb escreix 
amb les dades mesurades, de l’ordre del 10% superior, de tota manera al entrar en 
funcionament la nova Variant Sud segur que es produirà un canvi i estarà sempre dins 
dels paràmetres establerts per l’Ajuntament. 
 Recordem que el percentatge de pesants son vehicles en part que van al Port de 
Tarragona i no tenen cap més opció que passar per aquest punt. Respecte als vehicles 
lleugers, molts d’ells van a les platges de Salou, Vilaseca o al parc temàtica de Port 
Aventura, accentuat a l’estiu. 
 
Carretera de Castellvell (1): 
 
 Es una carretera en un tram que comunica Reus amb un dels pobles més propers, 
Castellvell, tan sols a 2Km. Aquesta via ha vist incrementada el trànsit en els darrers 
anys per el trasllat de gent de Reus cap a aquesta zona buscant una millor qualitat de 
vida i una menor contaminació acústica. La màxima intensitat s’assoleix cap a les 13:00 
i les 20:20 amb una contaminació de 75 a 76 dBA, no despreciable. Reus qualifica 
aquesta via com a zona < 70 dBA, potser caldria plantejar un canvi, perquè cada cop 
l’increment de trànsit és mes notable. 
 La presencia de vehicles pesants es nul.la, es doncs una via de trànsit residencial. 
 
 A l’annex I d’aquesta tesina, en el planol nº 6 queden reflexades les mesures 
preses. 
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6.9.5. Eix Ferroviari. 

 
Tal i com ja s’ha explicat anteriorment Reus es travessat per la seva part Est per 

una línia de Ferrocarril procedent de Tarragona-Barcelona i que va en direcció a Mora o 
bé cap a Lleida just després d’haver passat l’estació de tren, situada a la part alta de la 
ciutat. Trobem dos trams de línies en desús, un procedent de Roda de Barà, i un altre 
tram curt que es va substituir fent un bucle i un tram de túnel. En aquests últims trams 
no s’ha mesurat res. 
 

La majoria de vivendes que podem trobar durant el traçat de la via de tren, han 
donat esquena a aquesta degut a l’elevada contaminació acústica. Difícilment trobem 
habitatges prop de la via, només alguns “xaletets” i alguna indústria. S’exceptua el Barri 
Gaudí i algun bloc puntual a l’entrada de l’estació .  
 

 
 

Foto15 : Els voltants de la línia de tren han estat tradicionalment llocs inospits i poc utilitzats 
per a la vivenda. La degradació dels voltants de l’estació es fa evident dia a dia en un procés  

         que sembla imparable. 
Autor: Jordi Rius i Perpinyà 

 
 

Respecte els altres trams s’han realitzat sis mesures el mes representatives 
possibles de tot el traçat dins del nucli de Reus. S’ha procurat avaluar els tres tipus de 
trens mes característics: regional o Catalunya Express, Talgo i mercaderies. 
 

Es curiós observar que són els trens de mercaderies els que produeixen mes 
soroll, atès el fet que no estan adaptats (perquè no cal) a les comoditats d’un tren de 
viatgers i la pròpia construcció del tren de xapa i perfils d’acer n’ accentuen les 
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irregularitats de la via en forma de vibracions.; en canvi els menys sorollosos són les 
trens talgos (tot i que circulen a major velocitat que els trens de rodalies): 
 

 
 

Foto 16: Els trens de mercaderies són els que produeixen més soroll 
Autor: Jordi Rius i Perpinyà 

  
Durant el treball de camp s’ha pogut observar que en alguns punt de la ciutat, 

degut a la proximitat de la via del tren s’han  col·locat pantalles acústiques. 
 

En les mesures preses, que han estat totes de dia ( de nit la circulació es molt 
baixa, i evidentment el soroll aïllat d’un tren és el mateix de nit que de dia), s’ha valorat 
el nivell Leq ( o soroll fons o ambiental), Lmax (màxim soroll al pas del tren) per tal 
després de poder evacuar Leq (nivell equivalent al pas del tren). 
En els llocs mes tranquils  de la ciutat, ja més a les afores s’ha arribat a Leq= 37,5 dBA, 
un valor molt bo, pràcticament silenci total  (alterat per algun gos bordant) que no 
impedeix de dormir , encara que fos a l’exterior mateix. 
 

En la taula següent es mostren els nivells Lmax en funció del tipus de tren 
considerat i mesurat tal i com diu la normativa a 30 metres del focus emissor. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Taula II:  Nivell Lmax en funció del tipus de tren 
 

Lmax Tipus de tren 

90 dBA Mercaderies 
76-78 dBA Regional 

73 dBA Regional (velocitat lenta accés estació) 
70 dBA Talgo 
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Malauradament  el tipus de tren que fa més soroll és el que podem trobar més 
freqüentment a la nit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posició del sonòmetre  
              respecte del tren 
 

Foto 17: El pas d’un tren de rodalies provoca de mitjana  
           un so màxim de 70 dBA mesurat entre 20-30 metres 

Autor: Jordi Rius i Perpinyà 
 
 

Si traspassem les dades a Leq del pas del tren: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula III: Leq en funció del tipus de tren 
 

Cal tenir present que aquestes mesures són alterades a l’arribada dels trens a 
l’estació on es produeixen sorolls importants degut a frenades, accelerades, canvis de 
via, xiulet inici ,... 
 

El mapa de capacitat acústica de Reus marca tota la línia del ferrocarril com una 
franja de contaminació superior als 70 dBA, ens pot semblar molt correcte des del punt 

Leq Tipus de tren 

70 dBA Mercaderies 
65 dBA Regional 
60 dBA Regional (velocitat lenta accés estació) 
62 dBA Talgo 
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de vista de Lmax ja que no hi ha cap tren que produeixi un soroll  inferior, tanmateix si 
tenim en compte Leq cap dels valors mesurats ho supera. 

  
La franja de via en desús es podria marcar amb major sensibilitat si no es preveu 

cap actuació a llarg termini (cosa que sembla que així serà). 
 

La solució efectiva a curt termini de la contaminació acústica dels trens de 
mercaderies passa per tal de limitar la seva velocitat de circulació quan accedissin al 
nucli de Reus o esperar que a llarg termini es produeixi el canvi de material rodant. 
 

Potser en el futur veurem soterrada la via de tren en el seu pas més urbà de Reus 
i així veurem augmentat la qualitat de vida dels residents propers a la línia  
 

 
 

Foto18 : En algunes zones de Reus s’ha edificat molt proper al tren, cal  
llavors actuar a la vegada i col·locar un apantallament acústic 

Autor: Jordi Rius i Perpinyà 
 
En l’annex I d’aquesta tesina, en el plànol nº 7 queden reflexades les mesures preses. 
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Foto19 : Al barri Gaudí les cases estan molt pròximes a  la línia ferroviària, sense cap 
tipus de protecció; per sort pels veïns és una línia poc transitada. La posició en terraplè de 
la línia de ferrocarril agreuja la dispersió del soroll en no gaudir els receptors ni de cap 
element material de protecció com per exemple de vegetació arbrada. 

Autor: Jordi Rius i Perpinyà 
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6.9.6.  Zones de sensibilitat acústica 

 
Els polígons industrials Agro Reus (Mas Batlle i Mas de les Ànimes), Dyna i 

Mas Ferrer, es defineixen com a zones de sensibilitat acústica baixa, estan compostos de 
petites i mitjanes empreses, tot i que també podem trobar alguna industrial més gran 
com la Morella Nuts, Beep Data Lògic, no es qualifica amb zona de sensibilitat mitja 
per permetre en un futur que s’instal·lin indústries un poc mes sorolloses tot i estar dins 
els límits que fixa les zones de sensibilitat baixa. 
 

La urbanització Sant Joan i la urbanització Moixí, són zones tranquil·les, 
apartades dels nuclis principals de població o de les vies ràpides de circulació. Es 
defineixen com zones d’alta sensibilitat acústica. 
 

El barri Fortuny, la urbanització Juncosa, les Parcel·les cases, el barri Montserrat, 
la urbanització Mercader, la urbanització Bellisens i la urbanització Gaudí-Mar situades 
totes elles al sud de Reus, limiten amb la carretera C-240 a Salou. Tenen el problema 
que estan localitzats al costat de carretera amb un volum important de trànsit. Les cases 
de primera línia es veuran afectades pel soroll de trànsit i es definiran dins de la zona de 
sensibilitat baixa, la resta del nucli es definirà com a zones de mitja i d’alta sensibilitat 
acústica. 
 

El mateix es podrà aplicar per la urbanització Sol i Vista i la urbanització Pelayo, 
que limiten amb la carretera N-420 a Falset o la urbanització Mas Carpa, les parcel·les 
Sidos i la urbanització Mas Abelló que limiten amb l’autovia N-420 a Tarragona. Serà 
doncs necessari definir una zona de soroll de l’autovia, i en general d’aquestes vies 
ràpides que passen pel municipi. La primera línia de cases es trobaran dins de la zona de 
soroll i es definiran com a zones de sensibilitat baixa. 
 

A la zona Oest trobem la urbanització Boleda, la Urbanització Clarassó i el Barri 
Immaculada, seran en general zones d’alta sensibilitat acústica, exceptuant les cases que 
limiten amb al carretera T-310 a Riudoms i cases del passeig dels Plàtans i passeig de 
l’Olivera, definides com ara sensibilitat baixa i mitja respectivament. 

 
La urbanització del Pinar, és el nucli més allunyat del nucli principal , és una 

zona tranquil·la, definida com d’alta sensibilitat acústica, menys la primera línia de 
cases que limiten amb la carretera TP-7049, d’alta i mitja sensibilitat acústica. 
 

Hi ha nuclis com la urbanització Pàmies, la Urbanització Massó o la 
urbanització Sol i Vista, que limiten amb zones industrials definides com de baixa 
sensibilitat acústica. Caldrà tenir en compte que els carrers que limitin amb la zona 
industrial seran susceptibles de rebre soroll, per tal cal definir una àrea entre la zona de 
vivendes i la zona industrial de sensibilitat acústica moderada. 
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A la zona Est, hi ha dos nuclis, el Barri Sant Josep Obrer i la Urbanització Mas 
Pellicer que limiten amb l’autovia de Bellisens. Seran zones de sensibilitat alta a 
excepció de les cases mes properes a l’autovia on es definiran com  de sensibilitat 
moderada. 
 

El barri Gaudí es troba al Nord-Oest, és una zona amb una alta densitat 
d’instal·lacions educatives, però amb l’avantatge que no hi ha vies amb molt de trànsit, 
es definirà d’alta sensibilitat acústica, exceptuant el carrer principal, l’Avda de 
Barcelona de sensibilitat moderada. 
 

La urbanització Xalets Quintana esta just a tocar entre la carretera TV-7211 a 
Constantí i la ronda, cosa que farà necessari definir una corba al voltant d’aquestes vies 
de baixa sensibilitat acústica. L’interior de la urbanització serà d’alta sensibilitat 
acústica. 
 

El nucli urbà principal i el nucli antic, es divideix en zones d’alta sensibilitat 
acústica (nivell màxim de 60 dBA), generalment zones de vianants, places  i en tots 
aquells punts en els quals els vehicles tenen prohibit el seu pas i zones de sensibilitat 
acústica moderada (nivell màxim de 65 dBA), en aquells punts on l’activitat és més 
gran com son les zones comercials. Els punts conflictius es troben al voltant de les vies 
principals o secundaries, especialment la ronda, definint la zona que envolta aquestes 
vies com de baixa sensibilitat acústica, desprenent-se com a conclusió que el trànsit es 
el principal focus emissor de soroll d’aquesta ciutat. 


