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CRITERIS DE CÀLCUL DE POBLACIÓ EXPOSADA 
 
Entre els criteris establerts per la Directiva europea 2002/49/CE sobre avaluació i gestió del soroll 
ambiental, i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, en l’elaboració de mapes estratègics de 
soroll, està el de determinar el nombre de persones situades en les zones exposades al soroll. 
 
Aquesta informació s’obté a partir de creuar les dades de població, amb els nivells dels mapes de 
situació acústica existent, mapes on mostren els nivells d’immissió exterior de les façanes, 
referenciats a una alçada de 4 metres. 
 

 
 
 

 
 

Gràfic 1. Capa on es visualitzen els nivells sonors, referents a l’índex Ld, del mapa estratègic de soroll. Imatge 
extreta del visor web del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 
Aquests mapes de situació acústica existent, caracteritzen el nivell de soroll ambiental, amb 
diferents índex en funció del període (dia, vespre o nit) o el nivell amitjanat de tot el dia Lden a partir 
de franges de valors en dB(A), en rangs de 5 dB(A). 
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Aquests nivells queden representats per trams de carrers, on el tram de carrer es pot definir com la 
unitat longitudinal mínima amb la que es pot segmentar un carrer (en general la unitat mínima que 
es pot trobar és aquell tram que va de cruïlla a cruïlla d’un carrer), i que conté associada 
informació acústica i de població, seguint amb els camps i criteris del document “PLEC 
D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A L’ELABORACIÓ DE MAPES ESTRATÈGICS DE 
SOROLL”, del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 

 
 

Gràfic 2. Exemple de la definició dels trams que es podem trobar en funció dels nivells de soroll existents. 
 
 
Les dades de població s’acostumen a tenir per cada adreça postal, de manera que a cada adreça 
postal li correspon la suma d’habitants empadronats en aquella adreça. Aquestes dades, a més, 
els ajuntaments les acostumen a tenir integrades en uns SIG o en taules electròniques, amb 
l’adreça i el número d’habitants. En tots dos casos, el càlcul creuant les dades de població i de 
nivells sonors és relativament senzill i ràpid dins d’un entorn SIG. Caldrà però, realitzar una 
validació de les dades resultants, ja que sovint, cartografia, mapes de nivells sonors i dades de 
població poden procedir de diferents fonts, i per tant, que hi hagin camps amb problemes 
d’enteniment, per exemple, amb el mateix carrer amb noms diferents, i per tant sense 
coincidència, o amb dades més actuals que recullin carrers que encara no existeixen en la 
cartografia,etc... 
 
Altres ajuntaments, no disposen la informació de la població, en un format electrònic que permeti 
importat/exportar les dades d’un EXCEL/DBASE o similar a SIG o a l’inrevés. Davant d’aquesta 
situació es recomana digitalitzar-ho, és a dir crear els registres electrònics o procedir segons el 
paràgraf següent. 
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El cas de no tenir aquesta informació de la població per adreça postal, sempre es pot recórrer, tot i 
que llavors es perd precisió, a les dades d’ocupació mitjana per habitatge (dada que pot tenir 
l’ajuntament o que es troba al IDESCAT), en funció del municipi. En aquest cas el que s’ha de 
conèixer prèviament és el número d’habitatges exposats. Aquesta dada es pot obtenir a partir de la 
cartografia, on s’obté el número d’edificis i el número de plantes de cada edifici, completamentant 
amb informació interna de l’ajuntament on s’indiqui el número de pisos/habitatges per edifici.  
 
Número de pisos (alçada) que té l’edifici 
 

Número adreça posta de l’edifici 

 

 
 

Gràfic 3. Cartografia de base, on es poden observar les dades referents al carrer, numero postal, així com 
l’alçada dels edificis en pisos. 

 
Amb les actuals aplicacions en cartografia, com GOOGLE MAPS, GOOGLE EARTH o altres, que 
es troben en el nostre abast, també es pot obtenir la informació del número de plantes dels edificis. 
 
Una vegada que es disposa de la informació de la població per adreça postal, cal preveure, 
l’assignació d’aquesta població al tram de carrer que li correspon, i es poden plantejar certs 
dubtes: 
 

a) Un edifici o illa on es té la població total i que es troba en una cruïlla, poden tenir dos o 
tres trams de carrers, amb diferents nivells d’immissió. 
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b) Edificis que donen, al davant a un carrer (on es situa l’adreça postal de l’edifici) i al 
darrera amb un patí interior o parc amb uns nivells d’immissió difefents. 

 
En tots dos casos, trobem que hi poden haver habitatges que no es troben situats en el tram de 
carrer que li correspondria per adreça posta. 
 
Cas a) 
 
El que s’ha fet per resoldre aquesta situació, és dividir la població de l’edifici (és a dir, la població 
per adreça postal), per els trams que afecten la seva façana.  
 
D’aquesta manera, quan un edifici amb N habitants que es troba afectat per x trams, es diu que N1 
població té un nivell acústic corresponent al tram 1 , que N2 població té un nivell acústic 
corresponent al tram 2  i que N3 població té un nivell acústic corresponent al tram 3 . 
 
 
  Exemple d’edifici que té superfície, amb trams amb diferents nivells d’immissió. 
 
 
 

 
 

Gràfic 4. Distribució dels edificis que poden donar a diferents trams de carrer 
 
Si es realitzen els càlculs per l’exemple anterior, on la població es reparteix en tres trams: 
 

L

L
NtramPoblació

1
1_ ⋅=

 
L

L
NtramPoblació

2
2_ ⋅=

 
 

L

L
NtramPoblació

3
3_ ⋅=

 

Tram 1 
Longitud l1 
Població n1 

Tram 2 
Longitud l2 
Població n2 
 

Tram 3 
Longitud l3 
Població n3 
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On: 
 
N és la població total de l’edifici. (N=N1+N2+N3) 
N1, N2 i N3, son el total de població que s’assigna a cada un dels trams. 
LT és la longitud del perímetre total de l’edifici. 
L1, L2 i L3 són les longituds parcials de perímetre afectades per cada un dels trams. 
 
Cas b) 
 
Per analogia del cas anterior, per calcular quin és el percentatge de població que es troba a 
l’interior o a l’exterior d’un edifici, s’aplica un coeficient de correcció. Aquest coeficient es calcula a 
partir de la relació de proporcionalitat de la longitud de les façanes exposades: 
 
• Es calcula la longitud del perímetre total de l’edifici L que es troba exposada a nivells sonors 

(interior i exterior) i és calculen les longitud dels perímetres per separat. L= Lint+Lext  
• Es troba la població exposada Nint i Next , aplicant un coeficient de correcció en funció de la 

longitud dels perímetres.  
 
 

L

L
NPoblació

int
int_ ⋅=

 
L

Lext
NextPoblació ⋅=_

 

 
 

 
Per la realització d’aquests càlculs es realitzen dues suposicions: 
 
1.- Que no hi han habitatges dins de l’edifici que no tenen sortida cap a l’exterior i tots els 
habitatges es troben que part de la seva façana es troba caracteritzat per un tram amb nivells de 
soroll assignats. 
 
2.- Que la població dins de l’edifici es distribueix de manera uniforme, repartida per tot el 
perímetre. 
 
 
La taula MAESSO (veure document de treball “PLEC D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A 
L’ELABORACIÓ DE MAPES ESTRATÈGICS DE SOROLL”, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat), ja incorpora uns camps, on es pot distribuir la població d’un edifici, en població 
interior i població exterior. 
 

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. 

 
Gràfic 5. Camps que s’incorporen a la taula MAESSO, utilitzada per l’elaboració dels mapes estratègics de 

soroll. 
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La Població total POBTOT, serà sempre la suma total de la població interior i exterior. 
 

 
 
Gràfic 6. Exemple de la base de dades d’un mapa estratègic on s’observa que en el tram 0825218, s’ha 
introduït població interior i exterior. 
 
 


