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1. Antecedents 

La col·laboració iniciada l’any 2000 entre l’Ajuntament de Sabadell i el Laboratori 

d’Enginyeria Acústica i Mecànica de la Universitat Politècnica de Catalunya, referent a la 

Gestió del soroll al Municipi de Sabadell, va donar com resultat el Mapa acústic de Soroll 

de Trànsit de Sabadell. 

 

En el temps transcorregut fins l’actualitat, tant la normativa autonòmica “Llei 16/2002 de 

Protecció contra la Contaminació Acústica” com l’estatal “Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido”, han anat variant per tal de donar compliment als requisits 

contemplats a la Directiva 2002/49/CE referents als mapes estratègics de soroll. 

 

En ambdues lleis es preveu que les ciutats amb més de 100.000 habitants elaborin mapes 

estratègics de soroll i concretament, el Departament de Medi Ambient i Habitatge 

(DMAH) ha inclòs a Sabadell dins de l’aglomeració Vallès Occidental I, juntament amb 

Barberà del Vallès i Badia del Vallès. 

2. Objectius 

L’objectiu principal és l’adaptació del mapa acústic existent de soroll de trànsit al carrer, al 

mapa acústic de soroll incident en façana per poder complir amb els requisits exigits pel 

DMAH d’acord amb la Directiva 2002/49/CE. 

 

El mapa acústic comprendrà la totalitat dels carrers consolidats de Sabadell, en el moment 

en què varen ser realitzades les mesures, i serà representatiu de les condicions ambientals 

dels dies laborables de període no estival. El resultat mostrarà tant el mapa de les 

condicions diürnes com el de les condicions nocturnes, de les diverses fonts de soroll 

existents en el municipi. 

 

Per altra banda, no és menys important que el mapa de soroll sigui la eina bàsica per 

emprendre accions posteriors en matèria de contaminació acústica. Per aquest motiu, les 
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dades es lliuren en un Sistema d’Informació Geogràfica comercial a fi efecte que 

l’Ajuntament pugui relacionar els nivells de soroll amb altres variables relacionades, com 

poden ser el flux de trànsit, densitat de població, existència d’equipaments, etc. 

3. Marc legal 

El Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya va aprovar la Llei 

16/2002 de protecció contra la contaminació acústica l’any 2002. L’any següent, el Govern 

Espanyol va aprovar la Llei del Soroll. Posteriorment es publiquen el Reial Decret 

1513/2005 i el Reial Decret 1367/2007 pels quals es desenvolupa la Llei 37/2003, del 

Ruido, en el referent a l’avaluació i gestió del soroll ambiental i a la zonificació acústica, 

objectius de qualitat i emissions acústiques. Aquests Reials Decrets suposen un 

desenvolupament de la Llei del Soroll, incorporant a la Llei les previsions de la Directiva 

2002/49/CE, del Parlament Europeu i del Consell. En conseqüència s’ha optat per 

considerar com a marc legal preferent, a l’hora d’avaluar els resultats, els paràmetres que 

estableix la Llei de protecció contra la contaminació acústica de la Generalitat de 

Catalunya i els aspectes que cal tenir en compte per avaluar la contaminació acústica 

durant el interval de temps que duri la tramitació del Reglament de la Llei 16/2002, el qual 

recollirà els aspectes de caràcter bàsic de la normativa de l’estat. 

 

3.1. Mapa estratègic d’aglomeracions 

La Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002, 

sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, va marcar una nova orientació respecte les 

actuacions normatives prèvies de la Unió Europea. A partir d’aquesta directiva, es van 

aprovar la Llei 16/2002 de Protecció contra la Contaminació Acústica, i la “Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del Ruido”. En ambdues es preveu que les ciutats amb més de 

100.000 habitants elaborin mapes estratègics de soroll.  

 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) defineix un mapa estratègic de 

soroll com la determinació de l’estat acústic d’una aglomeració, amb l’objectiu de que 
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sigui una eina de gestió del soroll ambiental, mitjançant la representació de les dades 

d’algun dels aspectes següents: 

 

- Situació acústica existent o pronosticada, mapa de soroll 

- Mapa de capacitat acústica 

- Superació dels nivells d’immissió 

- Nombre estimat de persones situades en una zona exposada al soroll 

- Nombre estimat d’habitatges, escoles i hospitals d’una zona que estan exposats 

a valors específics d’un índex de soroll 

- Relació de mesures correctores de soroll existents 

- Avaluació dels resultats de les mesures existents  

- Dades relatives a habitatges amb aïllament acústic especial 

- Dades relatives a mesuraments de nivell de soroll o simulació a l’estiu o cap de 

setmana en funció de possible presència de persones 

- Estudi de l’impacte de motocicletes 

- Estudi psicosocial 

 

En una primera fase, només es demanaran les dades relatives als aspectes ressaltats en 

negreta. 

 

En concret, el DMAH també estableix una metodologia de mínims a seguir en la 

realització del mapa estratègic, en la que es demana el següent: 

 

1. Per a tots els casos, els paràmetres a determinar, d’acord amb la Llei, seran: 

 

- El nivell LAeq diürn, Ld  07 – 23 h. 

- El nivell LAeq nocturn, Ln  23 – 07 h.  

- El nivell LAeq, dia-tarda-nit, (Lden)  07 – 21 h.,  21 – 23 h.,  23 – 07 h 
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2. Els rang mínim de valors per a representar (d’acord amb la norma ISO 1996): 

 

- Ln: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70 

- Ld: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70 

- Lden: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 

 

3. La representació de les dades es farà en un SIG compatible amb ARC INFO, amb una 

base cartogràfica 1:5000 o superior. S’indicarà més endavant els atributs a l’objecte de que 

siguin compatibles. Els nivells de soroll de diferents fonts (ferrocarril, industrial, trànsit) es 

representaran en capes independents i també es confeccionarà una base cartogràfica que 

comprengui el total de totes les fonts de soroll.  

 

3.2. Llei de la Generalitat de Catalunya 

La Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica publicada l’11 de juliol de 

2002 estableix que correspon als ajuntaments elaborar i aprovar ordenances reguladores de 

la contaminació per sorolls i vibracions, en el marc que regula aquesta Llei i la normativa 

que la desenvolupa sense que, en cap cas, aquestes ordenances puguin reduir les exigències 

i els paràmetres de contaminació acústica establerts pels annexos de la Llei. En l’annex 1 

d’aquesta Llei s’estableixen els següents nivells d’avaluació de la immissió sonora a 

l’ambient exterior produïda pels mitjans de transport, segons tres zones de sensibilitat 

acústica establertes pel propi ajuntament: 

 

Zona  
Horari diürn 

7 – 23 h 

Horari nocturn 

23 – 7 h 

A 

B 

C 

60 

65 

70 

50 

55 

60 
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on les zones es classifiquen per: 

 

Zona A: zona d’alta sensibilitat acústica que comprèn els sectors del territori que 

requereixen una protecció alta contra el soroll. 

Zona B: zona de moderada sensibilitat acústica que comprèn els sectors del territori que 

admeten una percepció mitjana de soroll. 

Zona C: zona de baixa sensibilitat acústica que comprèn els sectors del territori que 

admeten una percepció elevada de soroll. 

 

Aquests valors es poden veure incrementats en 5 dBA en vies i travessies urbanes on la 

intensitat mitjana de vehicles diària és igual o superior a 25.000 vehicles/dia. Aquest 

increment és previsible que desaparegui amb l’adequació de la llei catalana a la llei 

espanyola. 

 

En l’annex 3 d’aquesta Llei s’estableixen els següents nivells d’avaluació de la immissió 

sonora en l’ambient exterior produïda per les activitats i el veïnat: 

 

Zona  
Horari diürn 

8 – 21 h 

Horari nocturn 

21 – 8 h 

A, alta 

B, moderada 

C, baixa 

60 

65 

70 

50 

55 

60 

 

 

La Llei també estableix a l’annex 12 sobre indicadors de molèstia global, que per a 

determinar l’exposició al soroll ambiental, d’acord amb mètodes d’avaluació comuns a la 

Unió Europea, i per a posar a disposició de la població la informació sobre el soroll 

ambiental i els seus efectes, s’ha d’utilitzar l’indicador de nivell dia-vespre-nit, Lden. 
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3.3. Llei Espanyola del Soroll 

La Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, en el seu article 6 sobre ordenances 

municipals i plantejament urbanístic, contempla que, aprovar ordenances en relació amb 

matèries objecte d’aquesta llei, correspon a l’ajuntament. De la mateixa manera, els 

ajuntaments hauran d’adaptar les ordenances existents i el plantejament urbanístic a les 

disposicions d’aquesta llei i de les seves normes de desenvolupament. 

 

En el capítol II d’aquesta Llei es consideraran els diferents tipus d’àrees acústiques que es 

classificaran, en atenció a l’ús predominant del sòl, en els tipus que determinin les 

comunitats autònomes, les quals hauran de preveure, com a mínim, els sectors del territori 

amb predomini de sòl d’ús: Residencial, Industrial, Recreatiu i d’Espectacles, Terciari 

diferent al contemplat en el paràgraf anterior, Sanitari, Docent i Cultural que requereixi 

una protecció especial contra la contaminació acústica, afectats a sistemes generals 

d’infraestructures de transport o altres equipaments públics que els reclamin, Espais 

naturals que requereixin una protecció especial contra la contaminació acústica. 

 

3.4. Reial Decret 1367/2007 

Aquest reial decret té per objecte establir les normes necessàries per al desenvolupament i 

execució de la Llei 37/2007, de 17 de novembre, del soroll, referent a zonificació acústica, 

objectius de qualitat i emissions acústiques.  

 

En l'annex II, taula A, d'aquest reial decret, s'estableixen els següents objectius de qualitat 

acústica per a soroll aplicables a àrees urbanitzades existents: 
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Taula A 

  Tipus d’àrea acústica 
Índex de soroll 

Ld Le Ln 

e 
Sectors del territori amb predomini de sòl d'ús sanitari, docent i cultural 

que requereixi una especial protecció contra la contaminació acústica 
60 60 50 

a Sectors del territori amb predomini de sòl d'ús residencial  65 65 55 

d 
Sectors del territori amb predomini de sòl d'ús terciari distint del 

contemplat en c. 
70 70 65 

c Sectors del territori amb predomini de sòl d'ús recreatiu i d'espectacles 73 73 63 

b Sectors del territori amb predomini de sòl d'ús industrial 75 75 65 

f 
Sectors del territori afectats a sistemes generals d'infraestructures de 

transport, o altres equipaments públics que els reclamin 
    Sense determinar 

 

De la mateixa forma, en l'annex III, taula A1, s'estableixen els següents valors límit 

d’immissió de soroll aplicables a noves infraestructures viàries, ferroviàries i 

aeroportuàries.  

 

Taula A1 

  Tipus d’àrea acústica 
Índex de soroll 

Ld Le Ln 

e 
Sectors del territori amb predomini de sòl d'ús sanitari, docent i cultural 

que requereixi una especial protecció contra la contaminació acústica 
55 55 45 

a Sectors del territori amb predomini de sòl d'ús residencial  60 60 50 

d 
Sectors del territori amb predomini de sòl d'ús terciari distint del 

contemplat en c. 
65 65 55 

c Sectors del territori amb predomini de sòl d'ús recreatiu i d'espectacles 68 68 58 

b Sectors del territori amb predomini de sòl d'ús industrial 70 70 60 
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De la mateixa forma, en l'annex III, taula A2, s'estableixen els següents valors límit 

d’immissió màxims de soroll aplicables a noves infraestructures viàries, ferroviàries i 

aeroportuàries.  

 

Taula A2 

  Tipus de àrea acústica 
Índex de soroll 

LAmax 

e 
Sectors del territori amb predomini de sòl d'ús sanitari, docent i cultural 

que requereixi una especial protecció contra la contaminació acústica 
80 

a Sectors del territori amb predomini de sòl d'ús residencial  85 

d 
Sectors del territori amb predomini de sòl d'ús terciari distint del 

contemplat en c. 
88 

c Sectors del territori amb predomini de sòl d'ús recreatiu i d'espectacles 90 

b Sectors del territori amb predomini de sòl d'ús industrial 90 

 

4. Metodologia emprada en la realització del mapa acústic 

4.1. Instrumentació 

Per a la realització de les mesures puntuals, s’ha utilitzat el següent equipament: 

 

 2 sonòmetres integradors tipus I de Cesva model SC-20e 

 2 sonòmetres integradors tipus I de Cesva model SC-310 

 1 sonòmetre integrador tipus I de Brüel & Kjaer model 2238 

 1 sonòmetre integrador tipus I de Brüel & Kjaer model 2236 

 Calibrador de nivell de pressió sonora de Brüel & Kjaer model 4230 

 Pantalles antivent 

 Tres Peus 
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Per a la realització de les mesures de llarga durada, s’ha utilitzat el següent equipament: 

 

 1 sonòmetres integradors tipus I de Rion model NA-27 

 1 sonòmetre integrador tipus I de Brüel & Kjaer model 2238 

 1 sonòmetre integrador tipus I de Brüel & Kjaer model 2236 

 1 sonòmetre integrador tipus I de Cesva model SC-20e 

 3 sonòmetres integradors tipus I de Cesva model SC-310 

 Calibrador de nivell de pressió sonora de Brüel & Kjaer model 4230 

 Kits d’intempèrie 

 Cables allargadors dels micròfons 

 Perxes de suport de micròfons 

 

Tots els equips de mesura tenen la verificació periòdica conforme als criteris establerts en 

l’Ordre del 16 de desembre de 1998, del Ministeri de Foment, i l’Ordre del 30 de Juny de 

1999, de regulació del control metrològic sobre els instruments destinats a mesurar els 

nivells de so del Departament de Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de 

Catalunya. Tot i així cada dia de realització de mesures han estat calibrats a l’inici i al final 

de les mateixes. 

 

4.2. Criteris aplicats 

Per a la realització de les mesures al municipi s’apliquen els criteris que indica l’annex 1 

de la llei de protecció contra la contaminació acústica de la Generalitat de Catalunya així 

com els criteris generals que s’apunten a la norma ISO-1996: 

 

- Nivell sonor equivalent (Leq). 

- Aplicació de la corba de ponderació A. 

- Constant de temps “fast” (125 ms). 

- Temps d’integració de 15 minuts. 
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El nivell sonor equivalent s’utilitza per caracteritzar un so que no es manté constant en el 

temps, i representa el valor mig del nivell de pressió sonora corresponent a l’interval de 

temps mesurat.  

 

4.3. Planificació i realització de les mesures 

L’elecció de la quantitat i ubicació dels diferents punts de mesura s’ha realitzat en base als 

punts realitzats en el mapa acústic anterior i a la representativitat dels carrers dins el 

municipi de Sabadell conjuntament amb personal del Departament de Sostenibilitat i 

Gestió d'Ecosistemes de l’Ajuntament. En aquesta elecció s’ha tingut en compte tan les 

diferents tipologies de carrer (carrers d’accés, distribució, veïnals, vianants, etc.), com els 

usos predominants del terreny (residencial, comerç, activitats lúdiques, tallers, etc.), de 

manera que queden representades totes les condicions urbanes del municipi de Sabadell. 

 

La ubicació dels punts de mesura en el carrer s’ha escollit de forma que la posició fos el 

màxim de representativa de les característiques del carrer. En els casos en que un mateix 

carrer presenti vàries característiques que puguin afectar al nivell sonor resultant, s’ha 

dividit el carrer en trams i a cada un d’ells s’hi ha establert un punt de mesura. 

 

Les mesures s’han realitzat sempre en dies laborables, tenint en compte que les condicions 

meteorològiques fossin favorables, sense pluja i amb velocitat del vent inferior a 3 m/s. 

També s’ha evitat tenir un ferm mullat ja que es falsejaria la mesura, tal com s’apunta a la 

norma ISO-1996-2. 

 

4.3.1. Mostreig de llarga durada 

Les mesures de 24 hores determinen l’evolució temporal d’immissió del soroll en un punt 

determinat durant tot un dia. Aquestes mesures van encaminades a poder obtenir un model 

que permeti estimar els nivells sonors nocturns en funció de la tipologia i ús de cada carrer, 

segons siguin carrers d’accés i de distribució o interiors dins el municipi de Sabadell, o bé 

si son de caràcter residencial o industrial. D’altre banda, permeten conèixer la variabilitat 
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dels nivells sonors al llarg del dia, de manera que són útils per establir l’horari òptim de 

realització de les mesures puntuals. 

 

Aquestes mesures s’han realitzat tant en edificis públics com en domicilis particulars, 

col·locant l’equip de mesura a una alçada corresponent a un primer pis. El micròfon s’ha 

situat el més pròxim tècnicament possible de la façana de l’edifici. La durada de cada un 

dels intervals de mesura ha estat de 15 minuts, durant 24 hores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Fotografia de mesura llarga durada situada al la Ronda Zamenhof. 

 

En total s’han realitzat 35 mesures de llarga durada l’any 2002, i 9 l’any 2006. Les mesures 

de l’any 2006 han servit tant per determinar els nivells sonors nocturns en les zones 

industrials que no es varen tenir en compte en el mapa acústic anterior, així com per 

validar si hi ha hagut canvis importants. La localització dels punts de mesura es poden 

observar a l’annex 1. 

 

4.3.2. Mostreig puntual 

Les mesures puntuals s’han agrupat en el temps tant com ha estat possible, per tal de poder 

mantenir les condicions de mesura homogènies, realitzant-se mesures en quatre punts de 

forma simultània.  
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Aquestes mesures s’han realitzat a les voreres del carrer, amb l’equip de mesura a una 

alçada d’1,5 metres, i el més proper tècnicament possible de la façana de l’edifici, evitant, 

sempre que ha estat possible, l’apantallament de vehicles aparcats. El temps d’integració 

de cada una de les mesures ha estat de 15 minuts cada una. 

 

Els criteris que demana el DMAH, d’acord amb la Directiva 2002/49/CE, es basen amb el 

soroll incident en façana. Per tal de disposar del mapa de soroll incident, s’ha aplicat una 

correcció de 3 dBA als valors obtinguts, per tal de excloure l’efecte de la reflexió, tal com 

indica el Reial Decret1513/2005, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003, del Soroll, en el 

referent a l’avaluació i gestió del soroll ambiental, així com la Llei 16/2002 de Protecció 

contra la Contaminació Acústica. Veure annex 10 “Estudio sobre la diferencia de niveles 

de ruido en ventana, fachada y calle en entornos urbanos” LEAM, 24 de noviembre de 

2005. 

 

La Llei també determina que l’alçada dels punts d’avaluació no ha d’ésser inferior a 1,5 m 

sobre el nivell del terra i que els resultats s’han de corregir de conformitat amb una altura 

equivalent de 4 m. 

 

Figura 4.2. Mesura puntual realitzada al carrer Armand Obiols. 

 

El Departament de Medi Ambient del Govern de les Illes Britàniques (DEFRA) ha dut a 

terme un estudi (document “The national noise incidence study 2000: 1,2 m and 4 m 

assessment heights”) de les diferències de nivells sonors resultants mesurant a 1,5 m. i a 4 
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m. La conclusió de l’estudi de 173 punts és que aquesta diferència és de 0,3 dBA, pel cas 

de soroll ambiental dominat pel trànsit, i que no era necessari aplicar aquesta conversió. En 

conseqüència, donada la diferència irrellevant entre un i altre mesurament, es considerarà 

que la mesura a 1,5 m és suficientment representativa, i més quan els intervals de 

representació de nivells sonors són de 5 dBA. 

 

Les mesures s’han dut a terme en l’horari comprès entre les 10 i les 13 hores. Aquestes 

mesures busquen determinar el nivell sonor representatiu del carrer, per la qual cosa s’ha 

evitat mesurar en punts propers a l’execució d’obres, possibles col·lapses circulatoris ni 

fets puntuals o circumstancials. 

 

Per a cada una de les mesures s’ha recollit una sèrie de dades complementaries que tenen 

incidència sobre el nivell de soroll resultant i que ajuden a la interpretació dels resultats.  

 

Les dades són: 

 

 Localització 

 Data, Hora, Dia setmana 

 Nivell acústic  

 Flux de trànsit 

 Percentatge de vehicles pesants 

 Percentatge de motocicletes 

 Tipus de circulació de vehicles 

 Amplada 

 Perfil longitudinal del carrer  

 Perfil transversal del carrer 

 La geometria del carrer 

 Tipus d’asfalt 

 Observacions  
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En total s’han ubicat 491 punts de mesura de curta durada distribuïdes en tot el municipi de 

Sabadell. D’aquests, 29 punts s’han realitzat en zones industrials i zones l’oci en el període 

nocturn. En l’annex 1 es pot observar la localització dels punts de mesura diürns. 

5. Resultats 

5.1. Mesures de llarga durada 

Mitjançant les mesures de 24 hores s’ha comprovat l’evolució temporal dels nivells 

acústics. De cada punt de mesura s’ha obtingut el nivell sonor equivalent ponderat A (LAeq) 

cada 15 minuts, fins a un total de 24 hores. 

 

El càlcul dels nivells d’avaluació de la immissió sonora en l’horari diürn i nocturn es 

realitza a partir de la següent expressió: 
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on 

LAr  és el nivell diürn o nocturn 

T és l’interval de temps total pel que s’estima el nivell de soroll expressat en minuts 

Ti és l’interval de temps en què s’ha realitzat cada mesura expressat en minuts 

LAeq,i  és el nivell de pressió sonora equivalent ponderat A de cada un dels intervals 

 

L’horari que s’ha establert per tal de calcular els nivells de dia i de nit ha estat el que marca 

la Llei de protecció contra la contaminació acústica de la Generalitat de Catalunya que 

estableix un horari de 7-23 hores pel període diürn i de 23-7 hores pel període nocturn. 

 

L’indicador Lden es determina mitjançant la fórmula següent: 
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on 

Lday és el nivell sonor mitjà a llarg termini ponderat A, determinat al llarg de tots els 

períodes diürns d’un any. 

Levening és el nivell sonor mitjà a llarg termini ponderat A, determinat al llarg de tots els 

períodes vespertins d’un any. 

Lnight és el nivell sonor mitjà a llarg termini ponderat A, determinat al llarg de tots els 

períodes nocturns d’un any. 

 

Al dia li corresponen 14 hores, de 7 a 21 hores; al vespre, 2 hores, de 21 a 23 hores, i a la 

nit, 8 hores, de 23 a 7 hores. 

 

Amb el fi de disposar dels nivells de soroll nocturns incident en façana, s’ha aplicat una 

correcció de 3 dBA als valors obtinguts en les mesures. 

 

Els resultats de les mesures realitzades durant l’any 2002 es mostren a la taula següent: 

 

 Punt de mesura Ldia Lvespre Lnit Lden 

1 Av. Barberà 71,5 68,2 62,8 72,1 

2 Av. de Francesc Macià 69,1 66,9 61,8 70,4 

3 Av. de l’Alcalde Moix 69,7 68,3 63,3 71,6 

4 Av. de la Concòrdia 68,9 66,8 61,7 70,3 

5 Av. de Matadepera 69,9 69,3 65,8 73,1 

6 Av. Onze de Setembre 71,6 68,7 64,7 73,0 

7 C. de Batllevell 76,9 76,3 73,5 80,6 

8 C. de Brutau 68,5 66,2 60,2 69,4 

9 C. de Calderón 69,7 68,1 59,6 70,1 

10 C. de Francesc Layret 69,5 66,7 61,2 70,3 

11 C. de Girona 67,0 58,5 64,2 70,7 

12 C. de Adolfo Becquer 63,4 61,1 56,3 64,8 

13 C. de Josep Renom 61,9 56,8 52,2 62,0 

14 C. de la Llanera 66,0 64,6 61,6 69,0 

15 C. de la Lusitània 65,4 67,3 59,2 67,9 

16 C. de les Tres Creus 71,4 70,8 61,8 72,1 

17 C. de Portugal 64,4 61,6 55,2 64,9 

18 C. de Puigcerdà 64,7 59,7 54,0 64,5 
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 Punt de mesura Ldia Lvespre Lnit Lden 

19 C. de Ramon Berenguer 66,9 63,8 59,6 68,2 

20 C. de Ramon Llull 72,4 68,4 66,0 74,1 

21 C. de Rocafort 74,3 73,9 69,0 76,8 

22 C. de Sant Isidor 64,5 60,8 59,6 67,0 

23 C. de Sol i Padrís 68,6 72,1 60,0 70,7 

24 C. del Gironès 65,6 62,8 58,1 66,8 

25 C. Sant Ferran 71,6 70,2 65,7 73,7 

26 Ctra. de Barcelona 74,9 72,6 70,8 78,0 

27 Ctra. de Barcelona 72,5 71,2 64,3 73,6 

28 Ctra. de Terrassa 70,8 68,9 64,2 72,5 

29 Passeig de Can Feu 73,1 70,4 65,9 74,4 

30 Passeig de Rubió i Ors 68,4 67,6 59,9 69,5 

31 Passeig dels Almogavers 68,0 65,5 59,4 68,8 

32 Rambla 73,5 71,1 65,9 74,7 

33 Ronda de Collsalarca 66,9 66,4 62,0 69,7 

34 Ronda de Ponent 76,6 73,6 72,6 79,7 

35 Ronda de Zamenhof 70,7 67,7 63,7 72,1 

  

Taula 5.1. Nivells sonors obtinguts de les mesures de llarga durada realitzades l’any 2002. 

 

A manera d’exemple es mostra el gràfic obtingut a partir de les mesures de 24 hores 

realitzades a l’avinguda de l’Alcalde Moix, nº23 (la totalitat de gràfics es poden veure a 

l’annex 3). S’observa que entre les 7 hores i les 21 hores, el nivell acústic es manté 

pràcticament constant amb petites oscil·lacions. A partir de les 21 hores el nivell sonor 

comença a decaure fins a les 2 o 3 hores de la matinada, en que s’assoleix el valor mínim. 

A partir d’aquest instant, torna a augmentar fins a les 7 h del matí. 
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Figura 5.1. Gràfic del nivell sonor en l’Avinguda d’Alcalde Moix, nº23. 

 

El gràfic dels carrers amb activitat nocturna, mostren una diferència dia-nit molt més 

petita. Com a exemple es mostra la mesura realitzada al carrer de Rocafort . (fig. 5.2). 

 

 

Figura 5.2. Gràfic del nivell sonor al carrer de Rocafort. 

 

En totes les mesures realitzades, el valor mínim es situa entre les 2 hores i les 4 hores de la 

nit i el valor màxim comença entre les 7 hores i les 8 hores del matí. Per altre banda, es pot 

concloure que seran representatives totes les mesures puntuals realitzades a qualsevol hora 

compresa en l’horari diürn. 
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Per altre banda, l’any 2006 es varen realitzar les següents mesures: 

 

 Punt de mesura Ldia Lvespre Lnit Lden 

36 C. de Puigcerdà 61,0 57,9 53,0 62,0 

37 C. de Rocafort 70,2 66,9 68,9 75,2 

38 Ctra. de Barcelona 75,1 77,0 70,6 78,5 

39 Ctra. de Barcelona 70,7 68,4 63,1 71,9 

40 Rambla 75,9 75,0 68,1 77,2 

41 Ronda de Zamenhof 70,1 66,8 62,8 71,3 

42 Ronda de Ponent 71,0 75,2 70,9 77,6 

43 C. de Batllevell 75,0 75,0 68,1 76,9 

44 C. de Frederic Soler 56,6 53,8 54,1 60,7 

 

Taula 5.2. Nivells sonors obtinguts de les mesures de llarga durada realitzades l’any 2006. 

 

S’ha observat un canvi de comportament en els nivells diürns en alguns carrers, respecte 

les mesures realitzades en l’anterior campanya. Aquest fet però, al no succeir en totes les 

mesures realitzades, i al no tenir cap altre dada de mobilitat que ho confirmi, no es pot 

assegurar que realment la situació acústica d’aquestes vies hagi canviat, i per tant, al 

realitzar la migració al nou SIG s’ha optat per deixar els mapes tal i com estaven. 

 

De cara a fer una actualització del mapa acústic, seria convenient realitzar més mesures de 

llarga durada i algunes de puntuals per tal de verificar els possibles canvis que s’hagin 

produït en la mobilitat del municipi. Aquests canvis poden ser deguts a l’ampliació dels 

eixos viaris principals o al fet d’haver prioritzat als vianants en alguns carrers. 

 

5.2. Mesures de puntuals 

En l’annex 2 es mostra el nivell sonor LAeq obtingut en cada una de les mesures puntuals 

realitzades en període diürn. Les mesures s’han dut a terme principalment durant els mesos 

de Novembre del 2000 i el Març del 2001, tot i que en les zones que s’han anat consolidant 

posteriorment, les zones industrials i d’oci, o les que no s’han pogut avaluar s’han  realitzat 

entre el Desembre del 2005 i el  Juny del 2006.  
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5.3. Criteris de representació 

L’objectiu és determinar el nivell sonor de cada carrer de Sabadell degut al trànsit, tant de 

dia com de nit. Com s’ha comentat a l’apartat 4.3, els punts de mesura s’han escollit que 

fossin representatius de cada carrer, i per tant, la mesura puntual s’ha fet extensiva a tot el 

carrer sencer. La tipologia similar entre carrers ha permès extrapolar les mesures puntuals 

realitzades en un carrer determinat a la resta de carrers, com per exemple el cas dels carrers 

amb llambordes (veure punt 6.2.2.). Així a partir de les dades puntuals, s’ha pogut extreure 

un mapa acústic on la totalitat dels carrers tenen assignat un nivell de soroll. 

 

Les dades obtingudes a les mesures puntuals han estat processades i introduïdes en el SIG 

ArcView, per tal de visualitzar els resultats sobre el suport cartogràfic del municipi, i poder 

relacionar aquestes dades relatives al mapa acústic, amb altres dades relatives a població, 

trànsit, etc. 

 

Per a la representació gràfica de les mesures, la norma ISO-1996 estableix una escala 

d’onze colors, on cada color representa un interval de 5 dBA. El rang de valors obtinguts 

no és tan gran com el considerat per la norma i resulta una representació gràfica definida 

només amb els set colors centrals, molt similars entre ells. Per aquest motiu la 

representació no queda prou clara i d’acord amb la unitat de Sostenibilitat i Gestió 

d’Ecosistemes de l’Ajuntament de Sabadell, s’ha establert la següent escala de colors: 

 

 

Llegenda mapa acústic. 
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En la representació s’ha uniformitzat els carrers, en quant al nivell sonor, sempre que ha 

estat possible d’acord amb les seves característiques. 

 

5.4. Càlcul mapa dia/nit 

Com s’ha comentat en l’apartat 4.3.1., les mesures de 24 hores s’utilitzen bàsicament per 

tal de poder obtenir un model que permeti estimar els nivells sonors nocturns en funció de 

la tipologia del carrer i el trànsit que hi circula. A partir dels nivells d’avaluació de la 

immissió sonora en l’horari diürn i nocturn s’ha calculat la seva diferència, la qual cosa 

permetrà estimar els nivells nocturns a partir dels nivells diürns, establint diferents zones 

segons sigui la diferència de nivells que experimenten els carrers i el comportament 

observat en cada un d’ells.  

 

L’estudi de les mesures realitzades, tant de curta com de llarga durada, ha permès agrupar 

els carrers segons diferents tipologies. Mitjançant la diferència entre el nivell d’avaluació 

de la immissió sonora en l’horari diürn i nocturn, s’ha calculat la caiguda de cada una 

d’aquestes tipologies obtenint els resultats següents: 

 

- Les carreteres d’accés i travesseres importants de la ciutat. La caiguda estimada és 

de 4,4 dBA. Aquesta diferència és notablement inferior als 10 dBA de referència 

que s’espera segons el marc legal, i és motivada per la concentració de trànsit que 

conflueix en aquestes vies. 

- En els carrers de distribució principal, que comprenen els eixos principals utilitzats 

com lloc de pas, s’estima que la caiguda és de 7,2 dBA. 

- Trama urbana, carrers de distribució interna de cada barri i carrers de destí, 

s’estableix una caiguda mitjana de 8,5 dBA, lleugerament inferior als 10 dBA de 

referència que s’espera segons el marc legal. 

- La diferència de nivells, entre el dia i la nit, que s’ha obtingut en les diferents àrees 

i polígons industrials del municipi, és de 4,8 dBA. (veure punt 6.3). Aquest fet és 

degut a que en horari nocturn, el soroll de les activitats industrials predomina 

davant del soroll de tràfic. 
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En l’annex 3, hi ha la taula amb la classificació de les mesures de llarga durada segons la 

tipologia, en el plànol A4cF01 es pot veure la diferència que s’ha assignat a cada un dels 

carrers. 

 

5.5. Mapes de soroll al carrer i mapes de soroll incident en façana 

El conjunt dels mapes de soroll incident en façana realitzats es troben en l’annex 4; plànols 

diürns corresponents als A4d i nocturns als A4n. Els mapes de soroll al carrer es troben en 

l’annex 5; plànols diürns corresponents als A5d i nocturns als A5n. 

6. Anàlisi de resultats 

L’anàlisi del nivell de pressió sonora mesurat a cada un dels punts d’estudi mostra, en 

general, una relació directa entre el nivell de pressió sonora i el flux de trànsit durant la 

realització de la mesura: un flux de trànsit elevat provoca nivells sonors elevats, i un flux 

de trànsit baix comporta un nivell sonor baix, en absència d’altres fonts de soroll i altres 

efectes, com la tipologia del carrer, que es comentaran més endavant. 

 

El marc legal al qual es fa referència a l’hora de realitzar l’anàlisi dels resultats és 

l’establer per la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica de la Generalitat 

de Catalunya. 

 

El gràfic 6.1. mostra el percentatge de longitud de carrers exposats a cada interval de nivell 

sonor en el període diürn.  

 

Una primera dada remarcable és que el municipi de Sabadell té un alt percentatge de 

carrers on el nivell sonor predominant és menor de 60 dBA, que seria el límit per a zona de 

sensibilitat acústica alta per a el període diürn. 
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Figura 6.1. Longitud de carrer sotmès a cada nivell sonor diürn 

 

Així doncs, tot i que cal tenir en compte que les zones de sensibilitat acústica encara no 

estan definides, es pot considerar que, en funció dels nivells obtinguts, el municipi de 

Sabadell té un 15 % de longitud de carrer amb nivells corresponents a una zona de 

sensibilitat acústica baixa, un 24,3 % a una zona de sensibilitat acústica moderada, i un 

53,6 % a una zona de sensibilitat acústica alta. El 7,1 % seria el percentatge de carrer 

sotmès a uns nivells superiors als permesos. 

 

Desglossant a questa informació per districtes (veure figura 6.2), s’observa com la 

tendència general de tots ells es tenir nivells sonors predominantment entre 55 i 65 dBA, 

que es correspondria a una zona de sensibilitat alta i moderada respectivament. Tot i així, 

els districtes III, VI, i VII presentarien uns nivells sonors lleugerament inferiors entre 50 i 

60 dBA, que es correspondria a una zona de sensibilitat acústica alta. Per informació més 

detallada veure els gràfics de cada un dels districtes amb els percentatges a cada una de les 

zones de sensibilitat acústica es troba a l’annex 4. 
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Figura 6.2. Longitud de carrer sotmès a cada nivell sonor diürn 

 

De la mateixa forma que pel període diürn, es pot establir el percentatge de longitud de 

carrer que es situa a cada una de les zones de sensibilitat acústica para el període nocturn, 

(fig. 6.3). En aquest cas, un 14,2 % de la longitud de carrer està per sobre del nivell límit 

d’immissió sonora, (60 dBA per a zones de baixa sensibilitat acústica), un 19,1 % en una 

zona corresponent a sensibilitat acústica baixa, un 32,5% en una zona corresponent a 

sensibilitat acústica moderada i la resta, un 34,2%, en una zona de sensibilitat acústica alta. 

 

La diferència de resultats entre el període diürn i nocturn rau en què la llei preveu una 

diferència de 10 dBA entre dia i nit, però les diferències reals són, en alguns casos, menors 

a aquest valor, com s’ha vist en el punt 5.4. 
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Figura 6.3. Longitud de carrer sotmès a cada nivell sonor nocturn 

 

Desglossant a questa informació per districtes (veure figura 6.4), s’observa com la 

tendència general de tots ells es tenir nivells sonors predominantment entre 45 i 55 dBA, 

que es correspondria a una zona de sensibilitat alta i moderada respectivament. Tot i així, 

els districtes I, IV, i V presentarien uns nivells sonors lleugerament superiors que abasten 

un rang més ampli entre 45 i 60 dBA. Per informació més detallada veure els gràfics de 

cada un dels districtes amb els percentatges a cada una de les zones de sensibilitat acústica 

es troba a l’annex 4. 

 

Figura 6.4. Longitud de carrer sotmès a cada nivell sonor nocturn 
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6.1. Soroll de trànsit 

El municipi de Sabadell està composat per vàries vies principals, unes pròpiament d’accés 

des de les poblacions veïnes, i d’altres que formen la xarxa de distribució principal del 

municipi. La xarxa viària de Sabadell es pot agrupar en un conjunt determinat de vials en 

funció de quatre tipologies:  

  

- Xarxa viària supramunicipal, formada per l’autopista C-58 que travessa el territori 

municipal, i els seus accessos, que es comporten com elements de connexió. 

 

- Xarxa d’accés i travesseres importants, composada per aquelles infraestructures i 

carrers que fan de connexió intermunicipal. Dins d’aquesta xarxa hi ha els carrers i 

les carreteres urbanes que formen els eixos principals de trànsit, o xarxa bàsica, 

com la Gran Via de la Generalitat, les carreteres de Terrassa i Barcelona o 

l’Avinguda de Matadepera entre altres.  

 

- Xarxa de distribució principal, composada pels carrers considerats com de 

distribució principal del trànsit d’origen i destinació a Sabadell, que generalment 

tenen un traçat regular. Per exemple, la rambla, les avingudes de Francesc Macià, 

Alcalde Moix o Onze de Setembre entre altres. 

 

- Xarxa veïnal. La resta de carrers és el que es pot considerar com la trama urbana 

que contemplaria la xarxa veïnal, formada pels carrers que es podrien definir com 

de destinació, i no de trànsit o distribució, sent en molts indrets complexa, sovint 

condicionada per l’orografia de la zona. 

 

6.1.1. Xarxa viària supramunicipal 

L’impacte de les grans infraestructures de titularitat supramunicipal que travessen el 

municipi de Sabadell, com l’autopista C-58, no seran tractades en aquest mapa acústic. El 

titular de la infraestructura és el responsable dels nivells acústics de la mateixa, tot i que el 
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municipi es pot veure afectat per aquesta via en el creixement que està tenint lloc en la 

zona entre la carretera de Terrassa, l’Avinguda d’Arraona i la C-58.  

 

6.1.2. Xarxa d’accés i distribució principal 

Sabadell està composada per varies vies principals unes pròpiament d’accés des de vàries 

ciutats veïnes, i d’altres a continuació que formen la xarxa de travesseres importants dins la 

ciutat. 

 

Una de les vies d’accés i travessera del municipi de Sabadell amb un flux de vehicles més 

elevat és la Gran Via de la Generalitat que suporta més de 3.000 vehicles/hora. Els nivells 

en façana d’aquesta via oscil·la entre els 70-75 dBA a excepció d’un petit tram a l’alçada 

del C/ d’Alguersuari i Pasqual el qual presenta un valor inferior entre 65-70 dBA degut a 

que la Gran Via passa soterrada durant un tram força llarg. 

 

Unes altres vies importants de circulació són la Ronda de Ponent amb uns 2500 

vehicles/hora i la Rambla d’Ibèria amb uns 2000 vehicles/hora amb uns nivells de soroll 

compresos també entre 70-75 dBA.  

 

Altres carrers de distribució important de vehicles, que també presenten nivells entre 70-75 

dBA, són l’Avinguda d’Arraona, la part inferior del passeig de Can Feu, el carrer de 

Rocafort, el carrer de Joaquim Blume, juntament amb el carrer de Ramon Llull i la 

carretera de Mollet, i en una altre zona de Sabadell unit amb la Ronda Ponent comentada 

anteriorment, la Ronda Zamenhof. 

 

Les vies d’accés i travesseres importants amb uns nivells sonors compresos entre 65 -70 

dBA són les carreteres de Terrassa, de Barcelona, de Caldes i de Prats de Lluçanès (des de 

l’inici fins a la Gran Via de la Generalitat), les avingudes de Barberà, de l’Alcalde Moix, 

de Francesc Macià, de Josep Tarradellas, de Rafael Casanova i Andreu Nin, juntament amb 

la via Alexandra, el passeig de Can Feu, la Ronda Collsalarca i el carrer de Vilarrubias. 

Aquests carrers tenen un nivell de pressió sonora majoritàriament entre 65-70 dBA a 

excepció d’alguns trams degut a les característiques del carrer. 
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Figura 6.5. Fotografies de les carreteres de Terrassa (esquerra) i Barcelona (dreta). 

 

El tram final de la Gran Via de la Generalitat entre l’avinguda de Matadepera i la carretera 

de Prats de Lluçanès hi ha un nivell inferior ja que es troba entre 65-70 dBA. Aquest fet és 

degut a l’amplitud d’aquest tram, i a la velocitat a la que circulen els vehicles tot i que la 

densitat de vehicles és elevada, veure figura 6.6. Aquest fet també es veu reflectit a la 

Rambla Ibèria i al carrer de Sol i Padrís degut a la baixa velocitat dels vehicles al passar 

per aquests carrers. 

 

Un d’aquests casos és el de les carreteres de Terrassa i Barcelona les quals tenen nivells 

superiors, entre 70-75 dBA, en els trams compresos entre la Rambla d’Ibèria i el carrer 

d’Alemanya, i entre el carrer Latorre i Ramon Llull. Aquest fet és causat al fet que la 

tipologia de les carreteres canvia disminuint la seva amplada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6. Zona de plaça Espanya. 
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Un altre tram d’important de circulació de vehicles és el del carrer Balmes i el passeig de 

Sant Oleguer, que permeten la unió entre la part sud de la ciutat amb la Gran Via de la 

Generalitat evitant així passar pel mig de la ciutat. Aquests carrers presenten uns valors 

entre 65-70 dBA. 

 

Cal assenyalar el descens del nivell acústic a l’Avinguda de Matadepera des de la Ronda 

Collsalarca, en direcció a les afores, situant-se entre 60-65 dBA degut a que es va 

augmentant l’amplada del carrer i disminueix el pendent, així com va disminuint també el 

nombre de vehicles que hi circula i la quantitat de semàfors (veure figura 6.7.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7. Mapa sonor diürn. Avinguda de Matadepera 

 

6.1.3. Xarxa veïnal (trama urbana) 

Tots els carrers restants prenen majoritàriament valors que oscil·len entre 55 i 60 dBA, 

valors considerats normals en ciutats com Sabadell. Tot i així també es poden trobar 

carrers amb valors superiors entre 60-65 dBA i inferiors de 55 dBA. 
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Les zones amb nivell sonor menor a 55 dBA estan formades bàsicament per carrers 

interiors entre edificis, com en el cas de la zona situada entre la plaça Espanya i 

l’Avinguda de la Concòrdia, o es localitzen en zones com les situades, entre el C/ de 

Manuel de Falla i l’Avinguda de Rafael Casanova on la circulació de vehicles es 

pràcticament només la dels veïns (veure figura 6.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.8. Mapa sonor diürn. Zona districte V.  

 

Els que mostren un nivell superior a 60 dBA són carrers amb una densitat de vehicles força 

elevada entre uns 200-600 vehicles/hora. Altres casos són peculiaritats com per exemple en 

el districte II on els trams inicials dels carrers perpendiculars a la Gran Via de la 

Generalitat que presenten un nivell superior degut a la proximitat a aquesta via. 

 

Hi ha tres zones que s’han actualitzat respecte el document del mapa acústic de transit 

degut a que han sofert canvis significatius. 

 

Castellarnau és una de les zones que ha sofert canvis respecte a les mesures realitzades 

l’any 2001 degut a la remodelació de la zona de la Ronda Europa. Fins aleshores, 

Castellarnau estava separada de Sabadell amb l’únic accés per l’Avinguda de la Pau. 

Actualment es pot accedir a Castellarnau des del carrer de Sarajevo i l’Avinguda 

d’Estrasburg per la part nord. Aquesta zona presenta majoritàriament nivells inferiors a 55 

dBA, a excepció dels accessos i dels carrers situats a l’esquerra de l’avinguda principal. 

L’Avinguda de la Pau presenta un nivell sonor entre 65-70 dBA, el carrer de Sarajevo entre 
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60-65, i l’Avinguda d’Estrasburg mostra un nivell inferior entre 55-60 degut a que durant 

la realització de les mesures encara no estava del tot consolidada la zona. 

 

Les altres dues zones, que no es varen realitzar i per tant no tenien nivells sonors, són la de 

El Poblenou i Can Roqueta. El Poblenou mostra una nivells sonors majoritàriament situats 

entre 55-60 dBA, en canvi, Can Roqueta al ser una zona predominantment industrial 

mostra uns nivells entre 65-70 dBA a les dues vies principals, l’Avinguda de Can Bordoll i 

el carrer de Ca n’Alzina, en canvi, les zones d’habitatges mostren nivells inferiors a 50 

dBA. 

 

6.2. Altres factors que incideixen en el soroll ambiental 

Més enllà del que és la relació entre el soroll i el flux de trànsit en general, hi ha un conjunt 

de variables que poden modificar l’entorn acústic final, com poden ser ara les pròpies 

condicions específiques de trànsit en determinats carrers, o bé l’existència d’altres fonts de 

soroll. 

6.2.1. Carrers de vianants 

Els carrers de vianants, situats al centre, presenten uns nivells entre 55-65 dBA degut tant 

al nivell de fons, com a l’afluència de gent que hi ha als carrers, com als vehicles que hi 

circulen, encara que només s’han detectat entre 0 i 48 vehicles/hora tant vehicles privats 

que es dirigeixen a pàrkings com vehicles de repartiment, veure figura 6.9. 

 

Com a conseqüència de transformar els carrers del nucli del centre a zones de vianants, es 

forma un anell de circulació format pels carrers de les Valls, de l’Escola Industrial, d’en 

Font, Sant Jaume, de Sant Pere, d’Alfons XIII, C/ de Narcís, C/ de Sant Joan i C/ del 

Doctor Puig. Aquest anell de vehicles presenta uns nivells mes elevats degut al fet que és 

el camí més proper per vorejar el centre de la ciutat. 
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Figura 6.9. Carrers zona centre. Mapa sonor diürn en façana. 

 

En el districte II podem trobar uns quants carrers d’ús preferentment de vianants, a 

excepció d’entrada a pàrkings. Aquest nucli format pels carrers de la Riera Alta, de la 

Riera Baixa, de la Riera Villaret, dels passatges de Lluís Mimo, de Clementina Arderiu i de 

la Riereta, té uns nivells sonors inferiors a 45 dBA. 

 

6.2.2. Llambordes 

En general, el nivell sonor depèn del flux de trànsit segons la relació:  

 

LP = K + 10logQ 

 

On Lp és el nivell sonor, Q és el flux de trànsit i K una constant que depèn de la resta de 

condicionats del soroll de trànsit: velocitat, asfalt, perfil transversal i longitudinal i 

tipologia de vehicles. A les hores, la constant K és particular per a cada carrer i depèn de 

les condicions que s’hi donin. Però si es considera que, dins de l’entorn urbà de Sabadell, 

les condicions de velocitat i perfils longitudinals i transversals són similars per a tots els 
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carrers, la variació d’aquesta constant respecte a la mitjana de carrers estarà causada per 

canvis en la tipologia de vehicles o d’asfalt. 

 

A la zona situada entre el C/ Latorre i el nucli del casc antic hi ha alguns carrers amb 

llambordes, o amb llambordes parcialment cobertes per asfalt. Alguns exemples d’aquest 

fet són el C/ Portugal, C/ de Ferran Casablancas, C/ de Sant Pau, C/ del Sol entre altres. 

Considerant el trànsit de vehicles que hi circula en aquests carrers, el nivell de pressió 

sonora equivalent hauria de ser inferior al què hi ha. El nivell s’ha incrementat degut a que 

el pas de vehicles és més sorollós del normal degut als efectes del paviment (veure figura 

6.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.10. Districte I. Mapa sonor diürn en façana. 

 

A partir de les mesures realitzades, s’ha pogut comprovar que el nivell de soroll dels 

carrers amb llambordes és entre 3-5 dBA superior al dels carrers d’igual tipologia però 

amb asfalt normal. 
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6.2.3. Vehicles pesants 

El pas de vehicles pesants també pot ser una causa de la desviació del valor de K respecte a 

les condicions mitjanes de la ciutat. Procedint de la mateixa manera que amb els carrers 

amb llambordes, s’ha trobat que alguns carrers  del municipi de Sabadell que presenten un 

alt percentatge de pas de vehicles pesants. 

 

Una característica destacable en el municipi és l’alt percentatge de vehicles pesants, 

entesos com a tal tots els vehicles que superen els 3.500 kg de pes. En l’annex 6, plànol 

A6F02 es mostren els punts de mesura que han presentat un percentatge de pesants 

superior al 10% i entre 10% i 15%. En total un 26,4 % dels punts de mesura realitzats 

presenten un percentatge que es pot considerar elevat de pesants superior al 10 %,  i un 

11,7 % presenta un percentatge entre el 10 % i el 15 %. Es pot observar que, com era 

d’esperar, hi ha presència notable de vehicles pesants a carreteres d’accés i travesseres 

importants, als carrers de distribució i als polígons industrials. D’altra banda, però, també 

en altres zones de la ciutat s’ha trobat un nombre significatiu de punts de mesura on el 

percentatge d’aquests vehicles és elevat. Molts d’aquestes punts coincideixen amb carrers 

amb densitat de trànsit elevada on hi passen línies d’autobusos urbans.  

 

En el districte II es poden trobar els casos de la carretera de Prats de Lluçanès, l’avinguda 

Onze de Setembre, el C/ Francesc Layret, el C/ de Felip Pedrell, el C/ de Gambús, entre 

altres. 

 

En la gran majoria de districtes es poden trobar casos d’aquest estil, per exemple en el 

districte I es poden trobar altres casos de pas de vehicles pesants com poden ser el C/ 

Gurrea, Via Massagué, C/ les Valls, C/ Calderón, el C/ de Campmany, el C/ Tetuan, entre 

altres. 
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Figura 6.11. Districte II. Mapa sonor diürn en façana. 

 

En el districte quart la presència de vehicles pesants es mostra en els carrers de Caresmar, 

del Pare Fita, el carrer de Permanyer i el carrer de Sant Jordi, encara que a diferència dels 

casos anteriors tots ells estan vinculats a una zona industrial, o propera a ella. 

 

6.3. Activitats industrials 

El soroll d’origen industrial, tant pel seu origen com per les seves característiques, resulta 

notablement més molest que el soroll de trànsit per a les persones que hi estan exposades.  

Acostuma també a ser un soroll de baixa freqüència més difícil d’aïllar en els habitatges. 

Per altra banda, i a diferència del soroll causat pel trànsit de vehicles, és factible trobar 

solucions en el mercat, com silenciadors, pantalles o tancaments, que redueixen l’emissió 

de soroll de ventilació i instal·lacions en general.  
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La mateixa legislació ja recull aquesta molèstia potencial, doncs el soroll d’origen 

industrial es penalitza en funció de les seves característiques i origen. L’annex 3 de la Llei 

de Protecció Contra la Contaminació Acústica indica que els nivells de soroll d’origen 

industrial s'incrementen en vàries unitats de dBA, degut a l’aplicació de les correccions. 

 

L’activitat industrial a Sabadell es desenvolupa bàsicament al sector Sud-Oest, a la zona 

compresa entre la carretera de Terrassa, la Rambla d’Iberia i el passeig de Can Feu, al  

polígon industrial de Can Roqueta, i confrontant amb el nucli urbà, entre la carretera de 

Barcelona, el passeig del Comerç i la carretera de Molins de Rei, on hi ha zones que 

limiten amb els habitatges, com és el cas del carrer Narcís Monturiol. 

 

Durant el període diürn el so predominant és el de transit de vehicles del carrer, però 

durant la nit, el soroll de les industries que funcionen les 24 hores del dia es posa de 

manifest. Per detectar aquestes industries, s’han realitzat mesures nocturnes en les zones 

industrials. La taula 6.1 mostra las dades obtingudes en les inspeccions realitzades durant 

la nit.  

 

Núm Adreça LAeq Font 

1 C. de Buxeda 50,0 Refrigeració 

2 C. del Pare Fità 44,0 Maquinària 

3 C. del Pare Fità 68,7 Maquinària 

4 C. del Pare Fità 51,2 Maquinària 

5 C. del Doctor Balari 47,0 Indústria 

6 C. de l’Abat Oliva 50,0 Compressor 

7 C. de l’Abat Otó 46,3 Compressor 

8 C. del Bruc 37,0 - 

9 C. d’Apel·les Mestres 54,5 Escorxador 

10 C. d’Apel·les Mestres 54,5 Compressor 

11 C. de Rois de Corella 52,0 Compressor 

12 C. de Raimón Casellas 45,5 Maquinària 
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Núm Adreça LAeq Font 

13 C. de Frederic Soler 48,6 Compressors/Elèctric 

14 C. de Mèxic 55,0 Transport/Toros 

15 C. d’Amèrica 53,5 Producció 

16 C. de Canadà 53,5 Producció 

17 C. de Caresmar 54,4 Compressors/Producció 

18 C. de Jacquard 46,8 Producció/Aire comprimit 

19 C. de Girona 53,5 Compressors 

20 C. de Cabanyes 46,7 - 

21 C. de Sant Sebastià 49,1 Compressors/Motors 

22 C. del Bruc 48,3 Motors 

23 C. de Ramón Llull 44,0 Compressors 

 

Taula 6.1. Nivells sonors incidents en façana obtinguts als diferents polígons industrials 

 

De les inspeccions realitzades en horari nocturn, s’ha trobat certa activitat industrial 

repartida en les zones industrials, tot i que la majoria de nivells obtinguts són inferiors als 

50 dBA. En general el soroll és degut a maquinària industrial i a compressors. 

 

Els punts amb activitat industrial nocturna de la zona del passeig de Can Feu i els de la part 

inferior del sector Sud-Oest presenten nivells nocturns entre 50-55 dBA. El punt de mesura 

on s’ha trobat el nivell sonor més elevat és la mesura realitzada en el carrer Pare Fità, 

situada entre els carrers Bruc i Girona ha presentat uns nivells en façana de 65,7 dBA 

deguts a soroll propi de la maquinària. Alguna d’aquestes mesures, com la del carrer Pare 

Fità, es troben situats en carrers on hi ha molta proximitat entre les empreses i els 

habitatges, podent veure’s afectats. 

 

En l’annex 7 es mostra una relació de l’activitat industrial i al plànol (A7F01) la 

representació d’aquesta activitat durant el període nocturn. 
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6.4. Activitats d’oci 

Per la realització de l’estudi de les activitats d’oci, s’ha considerat única i exclusivament 

les activitats que es troben concentrades en la zona Hermètica, deixant de banda els locals 

d’oci nocturn que es troben aïllats. 

 

Durant el període diürn el so predominant és el de transit de vehicles del carrer, però 

durant la nit, el soroll de les discoteques i bars es posa de manifest juntament amb 

l’augment de soroll produït per la gent de festa al carrer i la circulació de vehicles buscant 

aparcament entrant i sortint de la zona d’oci. Per detectar aquestes carrers, s’han realitzat 

mesures nocturnes en la zona Hermètica. 

 

L’oci nocturn no es produeix cada dia de la setmana, sinó que es centra bàsicament a les 

nits de dijous a dissabte. Mitjançant barreres de trànsit, la policia local no permet la lliure 

circulació dels vehicles en tota la zona, obligant als vehicles a entrar pel carrer Boccaccio i 

sortint pel carrer de Rocafort. Així, la circulació de vehicles en la zona d’oci es centra entre 

els carrers Viladomat i Joaquim Blume, i entre el carrer Boccaccio i Raimón Casellas 

principalment. En la figura 6.12, s’observa la zona hermètica i els talls en la circulació de 

vehicles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.12. Zona Hermètica. 
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En la realització de les mesures, s’ha vist que els carrers Boccaccio i un tram del carrer 

Rocafort, es veuen afectats pel transit de vehicles nocturn degut a l’oci de la zona, però que 

no tenien soroll provinent de cap local nocturn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.13. Mesura de llarga durada en un put afectat pel l’oci. 

 

A diferència del soroll d’indústria, el soroll d’oci no es pot considerar constant durant tot el 

període nocturn, sinó que presenta alts i baixos. S’ha estimat que hi ha soroll d’oci durant 

quatre de les vuit hores considerades horari nocturn. Aquest fet es pot observar en les 

mesures de llarga durada realitzades en la zona d’oci com per exemple el de la figura 6.13. 

 

Mitjançant l’expressió del càlcul dels nivells d’avaluació de la immissió sonora vist a 

l’apartat 5.1, i la correcció de nivells en façana, s’ha pogut calcular els nivells nocturn en 

façana de la zona d’oci. 

 

En la taula 6.2, es mostren els valors mesurats en període nocturn, així com els nivells 

nocturns en façana que se li han assignat a cada un dels carrers afectats.  
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Núm 
Adreça 

LAeq 

mesurat 

LAeq 

façana 

1 C. Sant Ferran 62,5 57,2 

2 C. Fiveller 64,1 58,6 

3 C. Raimon Casellas 66,3 60,6 

4 C. Rocafort 68,9 63,1 

5 C. Quintana 63,2 57,8 

6 C. del Renall 67,3 61,5 

 

Taula 6.2. Nivells sonors obtinguts en la mesura i els nivells en façana en la zona d’oci 

 

En l’annex 7, plànol (A7F03) es mostra la representació d’aquesta activitat durant el 

període nocturn extrapolada setmanalment. 

 

6.5. Població exposada als diferents nivells de soroll 

Sabadell juntament amb Barberà del Vallès i Badia del Vallès formen la aglomeració del 

Vallès Occidental I. i, com a conseqüència, Sabadell està obligada a elaborar un mapa 

estratègic de soroll. Un dels ítems que el DMAH contempla en la definició del mapa 

estratègic de soroll d’una aglomeració és quantificar el nombre de persones que estan 

exposades al soroll. 

 

Tot i que el nivell sonor en façana pot variar amb l’alçada, el càlcul de població exposada 

es realitza a partir dels valors mesurats o calculats a 4 metres d’alçada, seguint les 

indicacions del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i 

d’acord amb el què estableix la Directiva 2002/49 sobre avaluació i gestió del  soroll 

ambiental. 

 

 



 Mapa Acústic del Municipi de Sabadell       40 

Les dades de població contemplades al padró municipal de l’any 2006 i facilitades per  

l’ajuntament, han estat introduïdes al mateix SIG en el que es van introduir les dades 

relatives al mapa acústic, per tal de realitzar l’avaluació de la població exposada a cada 

interval de nivell sonor. 

 

Les dades de població s’han introduït en el SIG per adreça postal, de manera que a cada 

adreça postal li correspon la suma d’habitants empadronats en aquella direcció. El càlcul 

de la població exposada s’ha realitzat assignant el nivell sonor del tram de carrer a les 

adreces postals (i població assignada) corresponents al tram de carrer, i així per tots els 

trams de carrers del municipi.  

 

Per avaluar de forma acurada la població exposada, també s’ha de considerar que un cert 

percentatge d’habitatges de Sabadell no comunica directament amb l’exterior de la via 

pública, sinó que dóna a interiors d’illa amb nivells sonors molt inferiors als dels carrers 

que delimiten l’illa. 

 

El càlcul de la població exposada a l’interior i a l’exterior de les illes s’ha determinat 

seguint la següent metodologia: 

 

- Primer, s’ha determinat quines illes compleixen aquesta condició, a partir de la 

visualització de la ortofotomapa del municipi. 

 

- A continuació s’han calculat els perímetres de façana exposats tant al nivell sonor 

de la via pública com els nivells sonors de l’interior de l’illa. Mitjançant la suma 

d’ambdós obtenim el perímetre total de la façana.  

 

- A partir de les dades obtingudes, s’ha calculat el percentatge de la població 

exposada a l’interior i a l’exterior de cada illa. Aquest, s’ha calculat de la forma 

següent:  

 

façanaladetotalPerímetre

eriorint'lafaçanadePerímetre
eriorintnivellalosadaexppoblacióde%
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façanaladetotalPerímetre

exterior'lafaçanadePerímetre
carrerdelnivellalosadaexppoblacióde%

 

 

- Aquests percentatges, aplicats a la població atribuïda a les adreces postals de les 

illes considerades, dóna la població exposada a carrer i població exposada a interior 

d’illa. A la població exposada al carrer se li ha assignat el nivell sonor del tram de 

carrer, mentre que a la població assignada a pati d’illa, se li ha assignat el nivell 

estimat de pati d’illa, que és el nivell sonor més elevat dels carrers que envolten 

l’illa minorat en 15 dBA. L’estimació es basa en un conjunt de mesures realitzades  

en illes de característiques similars en altres poblacions. 

 

S’ha estimat que un 3% de la població de Sabadell està exposada als nivells sonors 

determinats en l’interior del pati de les illes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.14. Exemple de illa d’habitatges amb població afectada per diferents nivells sonors. 

 

En la figura 6.15 es presenten els resultats obtinguts pel període de dia. Tot i que cal tenir 

en compte que les zones de sensibilitat acústica encara no estan definides, es pot considerar 

que, en funció dels nivells obtinguts, la majoria de la població de Sabadell es troba 

exposada a nivells sonors entre 50 i 65 dBA, tot i que hi ha un percentatge de ciutadans 
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que es troben exposats a valors per sobre del valor límit d’immissió corresponent a una 

zona de sensibilitat acústics baixa. 

 

 

 

Figura 6.15. Població exposada a cada interval de nivell sonor en horari diürn 

 

Les dades mostren que la meitat de la població de Sabadell (el 55,3%) està exposada a 

nivells de soroll ambiental per sota dels 60 dBA, valor límit d’immissió considerat per la 

Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, per a una zona de sensibilitat 

acústica alta. El 26,1% de la població es troba exposada a nivells sonors entre 60 i 65 dBA 

que correspon a una zona de sensibilitat acústica moderada, i el 14,3% a uns nivells 

acústics entre 65 i 70 dBA, rang compres per la zona de sensibilitat acústica baixa segons 

la Llei 16/2002. El municipi de Sabadell té solament un 4,2% de la població exposada a 

uns nivells sonors superiors als nivells límits d’immissió per a una zona de sensibilitat 

acústica baixa. 

 

Considerant els objectius de qualitat acústica aplicables a àrees urbanitzades existents 

contemplats al Reial Decret1367/2007 que desenvolupa la Llei 37/2003, del soroll, el 

81,4% de la població de Sabadell, està exposada a un índex de soroll Ld per sota de 65 

dBA, objectiu de qualitat per a un area acústica tipus a, sectors del territori amb predomini 

de sòl d’ús residencial i pel període de diürn. 
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La figura 6.17 mostra les adreces postals amb població assignada en funció del nivell sonor 

del carrer durant el període de dia d’una zona. En l’annex 8, plànol (A8F01) es mostra tot 

el plànol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.17. Distribució de la població exposada als nivells sonors diürns. Cada punt indica l’adreça postal 

amb població assignada en funció del nivell sonor del tram de carrer.  

 

En la figura 6.18 es mostra el desglossament de la població exposada per districtes, la 

informació més detallada es troba a l’annex 8. 
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Figura 6.18. Població exposada a cada interval de nivell sonor en horari diürn 

 

Sense haver establert la capacitat acústica del municipi, i considerant cada carrer a la zona 

de sensibilitat acústica que li pertocaria degut únicament al nivell sonor, els únics districtes 

que no tindrien població afectada a nivells superiors als permesos serien els districtes IV, 

VI i VII degut a que són els que no es veuen afectats per cap eix viari important. D’altre 

banda, la majoria de la població de cada un dels districtes es veu afectada per uns nivells 

sonors entre 55-60 dBA, a excepció dels districtes I, II i III que el nivell majoritari 

s’incrementa fins a uns 65 dBA que es correspondria a una zona de sensibilitat acústica 

moderada. 

 

En quant al període nocturn, un 9,7 % de la població supera el límit d’immissió establert 

per la Llei de protecció contra la contaminació acústica fixat en 60 dBA per a una zona de 

sensibilitat acústica baixa. En la figura 6.18 es poden veure els resultats per l’horari 

nocturn.  
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Figura 6.18. Població exposada a cada interval de nivell sonor en horari nocturn 

 

D’altra banda, un 35,9 % de la població es troba per sota de 50 dBA, nivell fixat per la 

zona de sensibilitat acústica alta. En condicions de sensibilitat acústica moderada, s’hi 

troben el 37,7 % dels ciutadans i un 16,6 % es troba entre 55 i 60 dBA, valors que 

corresponen a una sensibilitat acústica baixa. 

 

Considerant els objectius de qualitat acústica aplicables a àrees urbanitzades existents 

contemplats al Reial Decret1367/2007 que desenvolupa la Llei 37/2003, del soroll, el   

73,6 % de la població de Sabadell, està exposada a un índex de soroll Ln per sota de 55 

dBA, objectiu de qualitat per a un area acústica tipus a, sectors del territori amb predomini 

de sòl d’ús residencial i pel període de nocturn. 

 

La figura 6.19 mostra les adreces postals amb població assignada en funció del nivell sonor 

del carrer durant el període de dia d’una zona. En l’annex 8, plànol (A8F02) es mostra tot 

el plànol.  
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Figura 6.19. Distribució de la població exposada als nivells sonors nocturns. Cada punt indica l’adreça postal 

amb població assignada en funció del nivell sonor del tram de carrer. 

 

En la figura 6.20 es mostra el desglossament de la població exposada per districtes, la 

informació més detallada es troba a l’annex 8. 

 

Figura 6.20. Població exposada a cada interval de nivell sonor en horari nocturn 
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Sense haver establert la capacitat acústica del municipi, i considerant cada carrer a la zona 

de sensibilitat acústica que li pertocaria degut únicament al nivell sonor, els districtes VII 

és l’únic districte que no te cap incompliment. D’altre banda, la majoria de la població de 

cada un dels districtes es veu afectada per uns nivells sonors menors a 55 dBA (zona de 

sensibilitat acústica moderada), a excepció del districte I que el nivell majoritari 

s’incrementa fins a uns 60 dBA que es correspondria a una zona de sensibilitat acústica 

alta, i els districtes V, VI que es trobarien en gran mesura en una zona de sensibilitat 

acústica alta. 
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7. Conclusions 

Primer de tot, per poder fer un anàlisi de la situació actual de la ciutat, convindria tenir una 

ordenança de sorolls actualitzada per tal de basar-se en uns valors màxims o admissibles. A 

falta d’aquesta ordenança, s’han pres els valors de la Llei de protecció contra la 

contaminació acústica de la Generalitat de Catalunya, i els índexs de soroll, contemplats al 

Reial Decret 1367/2007 que desenvolupa la Llei 37/2003, del soroll, que és el marc legal 

més definit en aquest moment. 

 

Seguint la Llei de protecció contra la contaminació acústica de la Generalitat de Catalunya, 

es poden establir diferents categories. La primera amb els carrers que tenen menys de 60 

dBA, entre 60-65 dBA, entre 65-70 dBA, i una altre amb els carrers que presenten més de 

70 dBA. 

 

1. El mapa acústic de Sabadell hi predomina bàsicament els carrers amb un nivell 

sonor entre 55-65 dBA, que es correspondria amb les zones de sensibilitat acústica 

alta i moderada. Els carrers amb un nivell inferior a 55 dBA són bàsicament carrers 

amb carrers semipeatonals, zones amb places i espais oberts i en general carrers 

amb molt poc trànsit de vehicles. 

 

2. Els carrers amb més de 65 dBA els formen els carrers de distribució principals dins 

de la ciutat, i els accessos des d’altres ciutats, tots ells amb molta circulació de 

vehicles, més de 600 vehicles/hora. L’ordenança estableix un nivell màxim de 70 

dBA amb un marge fins a 75 dBA en vies de més de 25.000 vehicles/dia. Aquest 

factor els compleixen tots els trams que presenten valors entre 70-75 dBA del mapa 

sonor a excepció de la via massagué, l’avinguda d’Arraona, el tram del passeig de 

Can Feu, el carrer Ramón Llull i la carretera de Mollet. Totes aquestes vies  

presenten valors superiors al què estableix la llei, en quant a nivell sonor, i en 

conseqüència, en el cas que es dugui a terme la zonificació de la ciutat, seria un 

punt d’estudi. 
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3. Els carrers interiors de la ciutat que presenten valors entre 65-70 dBA (sensibilitat 

moderada) són carrers amb una densitat de vehicles superior als 300 vehicles/hora, 

o carrers que presenten alguna tipologia especial, com per exemple els carrers amb 

llambordes o els carrers amb pas de vehicles pesants. Aquests carrers podrien 

passar, amb un tractament adequat, a la qualificació de sensibilitat moderada.  

 

4. S’ha comprovat que el nivell de soroll dels carrers amb llambordes és entre 3-5 

dBA superior al dels carrers d’igual tipologia però amb asfalt normal. Per el cas de 

vehicles pesants, s’ha estimat que amb la reducció del percentatge del pas d’aquests 

vehicles es poden reduir uns 4 dBA. 

 

5. En tot el municipi de Sabadell s’observa que hi ha un percentatge elevat de 

circulació de vehicles pesants, un 26,4 % dels punts de mesura presenten un 

percentatge de pesants major al 10 %. A excepció de les zones industrials, accessos 

i els carrers que condueixen als diferents mercats, s’hauria de fer un estudi de 

mobilitat i analitzar perquè hi ha tants carrers afectats amb aquesta causa. 

 

6. En quant al soroll nocturn, la diferència promig entre la nit i el dia és de 8,5 dBA 

als carrers de la trama urbana (xarxa veïnal), la qual s’allunya una mica amb la 

prevista per la legislació. Els carrers que composen les xarxes d’accés i travesseres 

importants presenten una diferència de 4,4 dBA, força allunyada de l’objectiu de la 

llei. Els carrers de distribució principal presenten una diferència de 7,2 dBA. La 

diferència en els carrers de les zones industrials és de 4,8 dBA. 

 

7. El soroll d’activitats industrials, analitzat bàsicament en horari nocturn, que és quan 

hi ha més risc de molèstia, ha resultat força significatiu en algun punt, com és el cas 

del carrer del Pare Fità. En general, els nivells mesurats en horari nocturn són 

inferiors a 50 dBA (zona de sensibilitat acústica alta). La zona del passeig de Can 

Feu i els de la part inferior del sector Sud-Oest presenten nivells nocturns entre 50-

55 dBA (que entraria dins del que es podria considerar zona de sensibilitat acústica 

moderada), però cal considerar que aquests valors es podrien veure corregits a 

l’alça segons les característiques del soroll tal i com preveu la llei catalana (en 
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aquest cas es superaria el límit admès fins i tot per a zones de baixa sensibilitat). El 

punt comentat anteriorment del carrer Pare Fità, sense tenir en compte les possibles 

correccions, ja sobrepassa els nivells admesos i afecta als habitatges de la zona. 

 

8. Les activitats d’oci nocturn, s’han concentrat bàsicament en sis carrers, comprenent 

uns nivells extrapolats setmanalment entre 55-65 dBA. 

 

9. Durant el període diürn, el 55,3 % de la població de Sabadell es troba exposats a 

nivells sonors per sota de 60 dBA, valor límit d’immissió considerat per una zona 

de sensibilitat acústica alta. El 26,1 % es troba esposada a nivells sonors entre 60 i 

65 dBA que correspondre a una zona de sensibilitat acústica moderada, el 14,3 % a 

uns nivells entre 65 i 70 dBA, rang compres per la zona de sensibilitat acústica 

baixa, i el 4,2 % restant està exposada a uns nivells sonors superiors als nivells 

límits d’immissió per a una zona de sensibilitat acústica baixa. 

 

10. D’altra banda, durant el període nocturn el 36 % de la població es troba per sota de 

50 dBA, nivell fixat per la zona de sensibilitat acústica alta. En condicions de 

sensibilitat acústica moderada, s’hi troben gairebé el 38 % dels ciutadans i un 36,6 

% es troba entre 55 i 60 dBA, valors que corresponen a una sensibilitat acústica 

baixa. Un 9,7 % de la població supera el límit d’immissió establert per la Llei de 

protecció contra la contaminació acústica fixat en 60 dBA per a una zona de 

sensibilitat acústica baixa. 

 

11. Considerant els objectius de qualitat acústica aplicables a àrees urbanitzades 

existents, contemplats al Reial Decret1367/2007 que desenvolupa la Llei 37/2003, 

del soroll, el 81,5 % de la població està exposada a un índex de soroll Ld per sota 

de 65 dBA, i el 73,7 % de la població de Sabadell, està exposada a un índex de 

soroll Ln per sota de 55 dBA, objectiu de qualitat per a un area acústica tipus a, 

sectors del territori amb predomini de sòl d’ús residencial i pel període diürn i 

nocturn respectivament. 
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8.   Pla d’actuació 

La magnitud i la gran varietat de les accions que s’han d’emprendre aconsellen la creació 

d’un grup de coordinació multidisciplinar dins del propi Ajuntament, que inclogui les 

diferents àrees vinculades, directa o indirectament, a la contaminació acústica i la seva 

problemàtica (Medi ambient, urbanisme, activitats, trànsit, transport públic, etc.). 

 

Les tasques que es podrien realitzar des de la ponència serien: 

 

a. Revisió de l’Ordenança Municipal reguladora del soroll i les vibracions. 

L’ordenança actual de Sabadell estableix uns nivells màxims de soroll expressats 

en dBA que es poden percebre a la zona receptora deguts al funcionament d’una 

activitat, però no estableix cap nivell màxim o guia d’immisió de soroll ambiental, 

com és el cas del soroll de trànsit, per tant cal actualitzar-la considerant tot allò 

establert pel marc legislatiu actual. 

 

b. Zonificar acústicament la ciutat: L’ordenança municipal hauria d’establir els nivells 

màxims de soroll (sigui ambiental o d’activitats) en funció de les característiques 

dels carrers. En la zonificació s’ha de considerar els aspectes com els nivells de 

soroll actuals (dades del mapa acústic), ús del carrer, presència d’equipaments etc. 

És molt convenient que la zonificació s’introdueixi en el mateix sistema de 

representació gràfica que el mapa acústic i la resta d’informació pròpia de 

l’ajuntament. La Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica i el 

Decret 245/2005 pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes de 

capacitat acústica de la Generalitat,  estableixen que les zones es defineixen com 

d’alta, mitjana o baixa sensibilitat, independentment de l’ús del territori. Per contra, 

la llei estatal (Ley 37/2003 del Ruido y el Real Decreto 1367/2007 de 19 de 

octubre, que desarrolla la Ley del ruido, en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas), estableix uns nivells màxims en funció 

de l’ús, i es defineixen usos hospitalari, residencial, industrial etc. La Llei estatal és 

de caràcter bàsic, de manera que la Llei autonòmica s’ha d’adaptar al que prescrigui 
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la Llei estatal. El procediment a seguir en l’elaboració de mapes de capacitat haurà 

de sortir en el reglament que desenvolupi la Llei catalana. 

 

c. A partir de les dades del mapa acústic, zonificació, mobilitat, enquestes etc., 

l’Ajuntament hauria d’establir quines són les àrees prioritàries de actuació. En 

conseqüència, el disseny d’aquestes actuacions serà funció de les condicions 

concretes de cada àrea. 

 

d. En paral·lel a tots els passos anteriors, hi ha actuacions de caire general que es 

poden dur a terme, algunes de les quals ja es realitzen a l’actualitat: 

 

 Ús d’asfalt porós en tots aquells carrers que s’hagin de repavimentar. 

 Incloure la variable d’emissió acústica en la selecció d’equipament de servei públic, 

com poden ser camions de recollida d’escombraries, autobusos, etc. 

 Establir controls de soroll emès tant per vehicles públics com privats. 

 Incloure l’estudi acústic en la remodelació de places i urbanització del territori. 

 Endegar campanyes de sensibilització en la població. 
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Figura 8.1. Esquema del Pla d’actuació. 
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