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1. INTRODUCCIÓ 
 

L’objectiu del present document, és el d’establir les condicions tècniques per a 

l’elaboració de la cartografia temàtica dels mapes estratègics de soroll, d’acord 

amb la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i 

el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei. 

 

2. REQUISITS MÍNIMS DELS MAPES ESTRATÈGICS DE 
SOROLL 
 
Un mapa estratègic de soroll és la representació de les dades de: 
 

- Situació acústica existent o pronosticada, mapa de situació acústica 

existent. 

- Informació de la superació dels nivells d’immissió. 

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

 
A més una mapa estratègic de soroll, pot contenir algun dels següents aspectes: 
 

- Mapa de capacitat acústica. 

- 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. 

 

Els treballs sobre les dades es farà en un Sistema d’Informació Geogràfica, SIG, 

amb una base cartogràfica, de com a mínim escala 1:5000 o de més detall. 
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3. LLIURAMENT DE LA INFORMACIÓ A DTES 
 

3.1. Requeriments generals de SIG 
 
- Les dades a lliurar han d’estar en el sistema de referència ETRS89* i la 

projecció UTM 31N. 

- L’abast de la zona urbana serà decisió de cada ajuntament. 

- S’utilitzarà els eixos  dels carrers. Els trams dels eixos  han de tenir un 

identificador únic. 

- Les fonts possibles són: cartografia pròpia de l’ajuntament, cadastre 

d’urbana, topogràfic 1:5.000 (cal fer els eixos)... 

- El caràcter decimal serà el ‘.’. 

- En el SIG caldrà ubicar els punts on s’ha fet la mesura de soroll, sigui 

entrant els punts sobre pantalla o bé perquè ja es disposa de la seva 

coordenada (GPS). 
* El canvi del sistema de referència de ED50 a ETRS89 ve donat per l’entrada en vigor del Real Decreto 1071/2007 de 27 
de juliol, d’acord amb la directiva europea Inspire, es regula el sistema de referència geodèsica oficial d’Espanya, per tal 
d’homogeneïtzar el sistema de referència europeu. 

3.2. Dades d’entrada de soroll 
 

Hi ha dos mètodes d’obtenció de les dades: mitjançant mesures i mitjançant 

simulacions.  

 

Les mesures a realitzar seran en ambdós casos de curta i de llarga durada, a 

no ser que si s’ha fet per simulació es disposi de dades de llarga durada 

suficients i no calguin les de curta durada.  

 

En cas que l’ajuntament hagi realitzat el mapa per mesures, les columnes a 

omplir seran les relacionades amb soroll, i si ha realitzat el mapa per 

simulació, haurà d’omplir les columnes relatives al trànsit.  

 

En cas que tinguin dades de tot, doncs els que ho fan per simulació, hauran de 

fer algunes mesures en alguns carrers, com per exemple els carrers de 

vianants, cal omplir totes les columnes que han utilitzat. 
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Es facilita la taula endaso.xls i endaso.mdb com a plantilla d’entrada 

d’aquestes dades. 

 

3.2.1. Mesures de curta durada 
 
Es basa en les mesures de soroll reals: el nombre de punts de mesura ha de 

ser una mostra representativa. 

A cada punt s’ha d’associar els camps següents: 

 

(Sempre que no s’expliciti altrament, el format dels camps serà un numèric de 

dos dígits sense decimals i les unitats seran dB(A)). 

 
IDPUNT  identificació del punt, numèric de 6 dígits; 
LMESCD  nivell de soroll mesurat; 
LCORCD  nivell de soroll corregit per obtenir el soroll incident a les 

façanes; 
IMD  total de vehicles per hora estimat a partir de la mesura, 

numèric sencer de 6 dígits; 
VHPECD  % de vehicles pesants de la IMD, numèric sencer de 3 dígits; 
VELOCI  velocitat en km/h, numèric sencer de 3 dígits; 
ANY  any de presa de les mesures, numèric 4 dígits. 

 

3.2.2. Mesures de llarga durada 
 

(Sempre que no s’expliciti altrament, el format dels camps serà un numèric de 

dos dígits sense decimals i les unitats seran dB(A)). 

 

A cada punt s’ha d’associar els camps següents: 

 
IDPUNT  identificació del punt, numèric de 6 dígits; 
LDIA   nivell de soroll mesurat en el període de 7h a 21h; 
LVES  nivell de soroll mesurat en el període de 21h a 23 h; 
LNIT  nivell de soroll mesurat en el període de 23h a 7h; 
LCORDIA  nivell de soroll mesurat en el període de 7h a 21h; 
LCORVES nivell de soroll mesurat en el període de 21h a 23 h; 
LCORNIT  nivell de soroll mesurat en el període de 23h a 7h; 
LDEN  índex Lden, s’obté a partir dels nivells corregits, segons 

l’expressió: 
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ITHDIA  nombre de vehicles per hora del període de 7h a 21h, numèric 
sencer de 6 dígits; 

ITHVES  nombre de vehicles per hora del període de 21h a 23h, 
numèric sencer de 6 dígits; 

ITHNIT  nombre de vehicles per hora del període de 23h a 7h, numèric 
sencer de 6 dígits; 

VHPELD  % de vehicles pesants de la ITHDIA, numèric sencer de 3 
dígits. (si es tenen dades de percentatge de vehicles pesants 
per a la resta dels períodes, i són diferents dels obtinguts pel 
període diürn, aquestes s’haurien d’utilitzar pel càlcul del 
mapa, però no cal adjuntar aquesta informació al DTES); 

VELOCI  velocitat en km/h, numèric sencer de 3 dígits; 
FONTMA  Font majoritària de soroll, camp de 2 caràcters. La font 

s’assenyalarà segons les sigles: 
• TV, trànsit viari; 
• TF, trànsit ferroviari;  
• TA, trànsit aeri; 
• IN, indústria; 
• OC, oci. 

 

3.3. Mapa estratègic de soroll. 
 
(Sempre que no s’expliciti altrament, el format dels camps serà un numèric de 

dos dígits sense decimals i les unitats seran dB(A)). 

 

A cada tram de la malla d’eixos de carrers s’ha d’introduir els valors següents: 

 
IDTRAM  identificador del tram, camp de caràcters de 10 dígits; 
TVLDIA  nivell de soroll produït pel trànsit viari: període de 7h a 21 h; 
TVLVES  nivell de soroll produït pel trànsit viari: període de 21h a 23 h; 
TVLNIT  nivell de soroll produït pel trànsit viari: període de 23 h a 7 h; 
TVLDEN  nivell de soroll produït pel trànsit viari segons l’índex Lden 

descrit anteriorment; 
TFLDIA  nivell de soroll produït pel trànsit ferroviari: període de 7 a 21 

h; 
TFLVES  nivell de soroll produït pel trànsit ferroviari: període de 21 a 23 

h; 
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TFLNIT  nivell de soroll produït pel trànsit ferroviari: període de 23 h a 7 
h; 

TFLDEN  nivell de soroll produït pel trànsit ferroviari segons l’índex Lden 
descrit anteriorment; 

TALDIA  nivell de soroll produït pel trànsit aeri: període de 7 a 21 h; 
TALVES  nivell de soroll produït pel trànsit aeri: període de 21 a 23 h; 
TALNIT  nivell de soroll produït pel trànsit aeri: període de 23 h a 7 h; 
TALDEN  nivell de soroll produït pel trànsit aeri segons l’índex Lden 

descrit anteriorment; 
INLDIA  nivell de soroll d’origen industrial en el període de 7h a 21 h; 
INLVES  nivell de soroll d’origen industrial en el període de 21h a 23 h; 
INLNIT  nivell de soroll  d’origen industrial en el període de 23 h a 7 h; 
INLDEN  nivell de soroll d’origen industrial segons l’índex Lden descrit 

anteriorment; 
OCLDIA  nivell de soroll produït per activitats d’oci i comercials: període 

de 7 a 21 h; 
OCLVES  nivell de soroll produït per activitats d’oci i comercials en el 

període de 21h a 23 h; 
OCLNIT  nivell de soroll produït per activitats d’oci i comercials en el 

període de 23 h a 7 h; 
OCLDEN  nivell de soroll produït per activitats d’oci i comercials segons 

el paràmetre Lden descrit anteriorment; 
INTLDIA  nivell de soroll a l’interior d’illa urbana: període de 7 a 21 h; 
INTLVES  nivell de soroll a l’interior d’illa urbana: període de 21h a 23 h; 
INTLNIT  nivell de soroll a l’interior d’illa urbana: període de 23 h a 7 h; 
INTLDEN  nivell de soroll a l’interior d’illa urbana: segons el paràmetre 

Lden descrit anteriorment; 
TOTDIA  suma logarítmica dels parcials de dia dels diferents Ldia de 

totes les tipologies de font: TVLDIA, TFLDIA, TALDIA, INLDIA, 
OCLDIA; 

TOTVES  suma logarítmica dels parcials de vespre dels diferents Lves 
de totes les tipologies de font: TVLVES, TFLVES, TALVES, 
INLVES, OCLVES; 

TOTNIT  suma logarítmica dels parcials de nit dels diferents Lnit de 
totes les tipologies de font: TVLNIT, TFLNIT, TALNIT, INLNIT, 
OCLNIT; 

TOTDEN  suma logarítmica dels parcials dels diferents índex Lden de 
totes les tipologies de font: TVLDEN, TFLDEN, TALDEN, 
INLDEN, OCLDEN; 

VLDIA  valor límit, període de dia; 
VLVES  valor límit, període de vespre; 
VLNIT  valor límit període de nit; 
SVLDIA  = TOTDIA – VLDIA, superació del valor límit, període de dia; 
SVLVES  = TOTVES – VLVES, superació del valor límit, període de 

vespre; 
SVLNIT  = TOTNIT - VLNIT, superació del valor límit, període de nit; 
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POBINT  número de persones exposades als nivells d’interior d’illa, 
numèric sencer 4 dígits; 

POBEXT  número de persones exposades als nivells de la façana 
exterior, numèric sencer 4 dígits; 

POBTOT  número de persones que viuen al voltant del tram, numèric 
sencer 4 dígits. 

 
Els camps corresponents als nivells de soroll als interiors d’illa urbana només 
s’hauran d’omplir en el cas que es disposi d’aquesta dada. 
 
Si el municipi ho creu convenient, pot documentar l’identificador del punt per tal 
que serveixi de referència pels parcials del tram, tot i que no és obligatori 
mitjançant els camps següents: 
 

IDPTV  identificació del punt d’origen de trànsit viari, numèric de 6 
dígits; 

IDPTF  identificació del punt d’origen de trànsit ferroviari, numèric de 
6 dígits; 

IDPTA  identificació del punt d’origen de trànsit aeri, numèric de 6 
dígits; 

IDPIN  identificació del punt d’origen industrial, numèric de 6 dígits; 
IDPOC  identificació del punt d’origen d’activitats d’oci i comercials, 

numèric de 6 dígits. 
 
 
A efectes de la informació que s’ha de lliurar al Departament de Territori i 

Sostenibilitat (DTES), els valors corresponents a soroll industrial, oci i activitats 

no es penalitzen segons les constants descrites a la Llei 16/2002 i Decret 

176/2009, tot i que els municipis sí han de considerar aquestes constants a 

l’hora d’avaluar les condicions acústiques del municipi i determinar possibles 

superacions de valors límit segons zonificació. 

 

3.4. Estructura de capes 
 

Només s’ha de lliurar la capa de punts de mesura (eds: entrada de dades de 

soroll) i la malla de carrers (mes: mapes estratègics de soroll) amb els atributs 

corresponents. 

 

No s’ha de lliurar la cartografia de referència utilitzada. 
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La malla de carrers georeferenciada en el sistema de referència ETRS89 i la 

projecció UTM 31N: el nom de l’arxiu serà mes<codi-ine del municipi>, on el 

codi-ine del municipi serà de 5 dígits (no s’inclourà el sisè dígit de control). 

 

P.e. pel municipi de Tortosa seria mes43155  

 

La capa de punts de mesures georeferenciada en el sistema de coordenades 

projectada en ETRS89 i UTM 31N: el nom de l’arxiu serà eds<codi-ine del 

municipi> per mesures de curta durada i /o per mesures de llarga durada. 

 

Els formats digitals acceptats seran: SHAPE, E00 i vector estructurat de 

MiraMon. 

 

3.5. Llegendes 
 

La representació gràfica de la situació acústica existent, permet identificar el 

nivell de soroll existent en cada un dels trams, en salts de 5 dB i dels diferents 

índex de soroll que es poden representar: Ld, Ln i Lden 

 

Índex L den, en dB(A) 

Rang Descripció color R G B 

< 55 Verd 100 200 0 

55-59 Groc 255 255 2 

60-64 Ocre 255 205 105 

65-69 Taronja 255 128 2 

70-74 Vermell 255 2 2 

≥ 75 Rosa 255 0 255 
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Índex L d, en dB(A) 

Rang Descripció color R G B 

< 55 Verd 100 200 0 

55-59 Groc 255 255 2 

60-64 Ocre 255 205 105 

65-69 Taronja 255 128 2 

70-74 Vermell 255 2 2 

≥ 75 Rosa 255 0 255 

 

Índex L n, en dB(A) 

Rang Descripció color R G B 

< 50 Verd clar 204 255 153 

50-54 Verd 100 200 0 

55-59 Groc 255 255 2 

60-64 Ocre 255 205 105 

65-69 Taronja 255 128 2 

≥ 70 Vermell 255 2 2 

 


