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ANTECEDENTS
L’any 2004, amb motiu de l’inici de la construcció de l’ampliació i nova terminal de l’Aeroport 
del Prat, la Oficina Executiva del “Pla Barcelona”, depenent de la societat Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea va iniciar la gestió dels treballs relacionats amb aquesta 
ampliació de tràfic.

Vista 
aèria 
de la 
zona

L'OEPB va desenvolupar un 
pla específic per a 
l'aïllament acústic de les 
edificacions de l’entorn 
immediat de l’aeroport, 
derivat del document de 
Declaració d'Impacte 
Ambiental (DIA, 9 de gener 
de 2002) per tal de fer front 
a l'impacte acústic de 
l'obertura de la tercera pista, 
la nova utilització conjunta 
de les tres pistes, els nous 
patrons d'enlairament i 
aterratge, i el considerable 
augment del trànsit aeri que 
aquests impliquen. 
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Utilitzant programes informàtics es va simular l'impacte acústic futur previsible sobre la base de 
les operacions de vol previstes. L'OEPB va establir una zona delimitada per les línies 
isofòniques corresponents als nous llocs afectats acústicament per les operacions de l'Aeroport 
de Barcelona. Aquests nivells representen acústiques iguals o superiors a 65 dB (A) durant el 
dia (7-23 h) i 55 dB (A) durant la nit (23-7 h), aprovats per la Comissió de Seguiment Ambiental 
(11 de desembre 2003).

Mapes de delimitació territorial i d’identificació dels immobles afectats.
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ (1)

Al març de 2005 AENA i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) va signar un conveni 
de col·laboració per al desenvolupament d'aquest Pla d'Aïllament Acústic. Aquest document 
detallava algunes de les conclusions preliminars de la UPC en relació amb l'impacte de soroll 
dels avions en els edificis. En virtut d'aquest acord les mesures aprovades van ser:

1. UPC compilarà la normativa aplicable en matèria de soroll a l'interior dels habitatges per 
tal de definir els objectius adequats.

2. UPC determinarà les condicions acústiques actuals de les edificacions situades dins dels 
límits de la zona afectada acústicament. 

3. UPC determinarà el perfil de l'espectre de soroll dels avions.
4. UPC especificarà les solucions tècniques per a projectes de renovació acústica dels 
edificis. 

5. UPC durà a terme la validació acústica dels projectes de renovació dels edificis.

6. UPC verificarà l'execució final de les obres i la conformitat amb el projecte aprovat.
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ (2)

Es van estudiar un total de 37 edificis, que comprenien 50 habitatges i 270 estances que 
requerien mesures diverses per a millorar l'aïllament acústic dels seus tancaments exteriors.
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INTERPRETACIÓ DE MAPES 
D’ISÒFONES (1)

El soroll que es produeix als 
aeroports ha demostrat tractar-se 
d’una font de contaminació
ambiental que varia 
considerablement segons l'hora i el 
lloc ja que les condicions d'operació
de l'aeroport varien segons les 
circumstàncies del mercat, del 
clima, de l'estació i altres factors.

En els propers anys els arquitectes 
hauran de desenvolupar 
experiència en consultar mapes de 
soroll zonals i tenir en compte les 
condicions que afecten l'elaboració i 
actualització d'aquests mapes per 
tal de millorar la seva capacitat 
d'interpretar-los.

En el cas que ens ocupa cal afegir les característiques 
específiques generades pel desplaçament de la font de 
so (l'aeronau), l’altitud de vol, l'efecte de la topografia 
plana i les situacions en les que una pista d'aeroport pot 
ser utilitzada en moltes diferents condicions acústiques, 
com en l'enlairament i l'aterratge.
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Els valors de referència presos 
dels models numèrics i 
representats en mapes 2D amb 
línies isofòniques a intervals de 
5 dBA s'han d'interpretar amb 
molta cautela. En aquest cas, 
l'ús de les línies isofòniques 
presenta una resolució molt 
precisa que va ser aplicada per 
delimitar les zones d’intervenció
i els edificis afectats. 

En paral·lel la UPC va realitzar 
una simulació numèrica per a 
avaluar més precisament 
aquests valors, separant les 
línies isofòniques per a façanes 
exposades directament a la font 
de so i les façanes que no estan 
exposades directament.
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PROTECCIÓ DE L'ESTOC LOCAL D’EDIFICIS (1)

Els edificis construïts al voltant de l'aeroport de Barcelona es troben dins d’una zona 
majoritàriament agrícola. En alguns casos s'ha produït un canvi cap a l'ús turístic o de segona 
residència, a causa de l’extraordinari caràcter natural de l’entorn. Aquestes construccions van 
ser construïdes a finals del segle XIX i el segle XX per facilitar el control de la malària i 
d'establir una població estable al Delta. Molts dels edificis visitats per UPC tenien també
edificacions auxiliars que no podien ser considerades com habitables. El nostre país ha  
mantingut fins fa poc una tradició de construcció basada en estructures amb elements 
arquitectònics molt gruixuts, i per tant pesats, amb materials poc rígids i amb unions 
isostàtiques. En un entorn agrícola, com es el cas de l'aeroport de Barcelona, aquestes 
estructures proporcionen en molts casos un aïllament acústic adequat si no fos per la 
precarietat de les seves obertures.
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PROTECCIÓ DE L'ESTOC EDIFICI LOCAL (2)

Tanmateix, les més recents construccions de la zona s'han construït utilitzant elements més 
fins, amb càmeres d'aire, materials més rígids i amb unions hiperestàtiques. Per tant, en 
comparació amb les estructures anteriors, la insuficiència de les construccions més recents 
en relació amb les noves condicions acústiques és evident. Cal fer esment que moltes 
construccions s’han anat aixecant al llarg dels temps recents en paral·lel a l’augment de la 
quantitat i qualitat de l’activitat aeroportuària.

S'han identificat també una sèrie d'obres arquitectòniques úniques, protegides per la 
planificació urbana i catalogades com a monuments locals. En aquests casos, s'ha recomanat 
que qualsevol intervenció de protecció s’ha de realitzar per arquitectes amb experiència 
adequada i amb l'assessorament acústic que aporta la UPC. 
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PROTECCIÓ DE L'ESTOC EDIFICI LOCAL (3)

Les sospites prèvies es van confirmar al llarg del treball de camp: la majoria dels edificis 
afectats no complien tampoc la normativa espanyola vigent (en la data d'aquest escrit, NBE 
CA 88, una normativa que no tenia en compte les diferents condicions acústiques de cada 
emplaçament).

Es presentava per tant una doble missió: la renovació dels edificis, d’acord amb les 
especificacions vigents normalitzades i la protecció extra envers l'augment de soroll 
provocades per l’ampliació de l’aeroport. Per tant es plantejava  una qüestió de fons  de si la 
intervenció proposada havia d’emparar un salt qualitatiu en el confort acústic que no sempre 
venia establert per la causa de l’ampliació de l’aeroport.
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LA RELACIÓ DIMENSIONAL ENTRE L’INTERIOR I L’EXTERIOR  DELS EDIFICIS

Durant l'estudi detallat de l'impacte del soroll dels avions en els edificis objecte d'examen, es 
van observar circumstàncies recurrents que apunten cap a possibles accions de criteri 
general per a protegir  millor els edificis respecte d’aquest impacte acústic.

El primer d'aquests factors va ser la importància del coeficient entre la superfície de l’edifici 
exposat al soroll i el volum a protegir. Els edificis amb una gran superfície de façana i coberta 
en relació amb el seu volum interior eren extremadament difícils de protegir tot i les 
tecnologies disponibles. S'ha observat que la compacitat s'ha de fomentar especialment en 
els edificis situats en entorns sorollosos.
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LA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR DELS EDIFICIS (2)

Un segon factor a considerar és la importància de la protecció que atorguen els locals 
considerats inútils o "secundaris" en la distribució interior dels edificis. Edificis que compten 
amb espais de transició (galeries, passadissos, vestíbuls, àtics, distribuïdors, etc) revelen que 
aquests espais auxiliars actuen com a barreres acústiques de protecció dels espais 
habitables (dormitoris). Per contra, en les disposicions arquitectòniques més actuals tipus loft
, ja habituals en la indústria turística, el predomini d'un únic espai habitable representa una 
enorme dificultat pel que fa a una adequada protecció acústica. Una major diferenciació dels 
espais interiors es desitjable en edificis situats dins d’ambients molt sorollosos.
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LS FINESTRES: UN ELEMENT CLAU (1)

Tot i que són tecnològicament simples, les finestres de fusta tradicional aplicades en petites 
obertures i amb porticons varen presentar resultats de protecció acústica comparables amb 
els mesuraments acústics de finestres convencionals d'alumini i finestres de vidre comercials 
amb persianes enrotllables. Un canvi de material no garanteix per si mateix una millora en la 
protecció acústica. 

Tampoc un tancament de façana o coberta garanteix una adequada protecció si les seves 
finestres no presenten un grau de protecció suficient: engomats, cambres d’aire, estanquitat, 
dobles vidres, ajust, etc. són les qualitats d’una bona finestra.

En la majoria dels casos va ser necessari recomanar 
una millora completa de les finestres. En aquells 
anys hi havia una gran mancança de productes 
certificats acústicament per a finestres. Poc a poc 
això ha anat canviant. Ara el repte és assolir un bon 
acord amb la persiana i amb la resta de l’obra.
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LS FINESTRES: UN ELEMENT CLAU (2)

Com a conseqüència d'aquestes dificultats del propi mercat de finestres, l'alternativa sovint 
considerada més oportuna  (menys molesta per als habitants i un menor impacte constructiu 
en els edificis) va ser el reforç acústic de les finestres existents amb noves finestres 
addicionals col·locades per l'exterior. Aquesta instal·lació consta de dues finestres separades, 
la vella i la nova, amb una cambra d'aire preferentment no ventilada (amb tractament acústic 
absorbent a llindar, brancals i llinda).

Tanmateix, per als usuaris, aquesta  solució ha suposat un canvi fonamental en el 
comportament higrotèrmic dels seus locals. Aquests sistemes de doble finestra (la nova 
enrasada en el pla exterior) han donat lloc a l'aparició de nous "hivernacles" a les façanes 
que actuen com a receptors tèrmics i a l’hora també com concentradors de condensació en el 
nou espai entre les dues finestres.

Així doncs es comprova que una millora en 
la protecció acústica d’un edifici existent be 
acompanyada d’efectes secundaris que cal 
evitar amb informació a l’usuari o l’addició
de nous dispositius.
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NOVES TEULADES 

Un dels temes de major preocupació és la protecció acústica de les cobertes dels edificis. En 
el cas del soroll dels avions procedents d'aeroports aquest aspecte és especialment delicat ja 
que la font de so es troba a una altitud elevada sobre els edificis. Els sostres dels edificis 
estudiats són en general lleugers i estan fets amb materials d’unions rígides, la qual cosa ha 
donat uns resultats molt variats al llarg dels amidaments in situ.

Poques referències es troben a la bibliografia tècnica en relació als paràmetres de rendiment 
acústic de les cobertes. Hi ha, doncs, un ampli marge per a la innovació i l'experimentació
ennoves cobertes, com a resultat de les noves exigències de disseny, com es ara el cas del  
canvi climàtic i l'augment de l'ús de l'energia solar. 
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CONTROL DE QUALITAT DE L’EXECUCIÓ

A les fases inicials de les obres es va detectar que els treballadors habituals de la construcció
no estaven entrenats adequadament per a aquest nou tipus de construcció “acústica”. 

La UPC va haver de reiterar les seves instruccions “in situ” sobre bones pràctiques en la 
realització de proteccions acústiques (p.e. connectors no rígids, instal·lació de materials 
viscoelàstics, desalineacions, etc.), pràctiques que encara no estan arrelades en els costums 
dels treballadors de la construcció. 

Finalitzades les obres de millora es van tornar a repetir els amidaments acústics. Les variacions 
màximes en un mateix edifici no van superar els 10 dBA.
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CONCLUSIONS

1
La col·laboració entre l‘Administració Aeroportuària i la UPC va demostrar ser especialment 
fructífera en el cas del Pla d'Aïllament Acústic de l‘Aeroport del Prat ja que per a les dues 
parts va representar una experiència excepcional en l'aplicació de les noves normes i 
protocols per a l'aïllament acústic en un gran nombre de situacions.
2
També es va comprovar que qualsevol intervenció que millora la protecció acústica d’un 
edifici pot desequilibrar alguna de les altres prestacions i que per tant així cal advertir-ho 
als usuaris.
3
A curt termini sembla poc probable que el soroll de les aeronaus disminueixi o tingui un 
menor impacte en les nostres vides, així que el tractament adequat d'aquesta qüestió pels 
arquitectes representarà un repte equiparable a la protecció dels edificis contra altres 
accions externes com el vent o els terratrèmols. 
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