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Antecedents 
 
Durant l’any 2012, caldrà fer una revisió dels mapes estratègics de soroll, de les grans 
infraestructures, grans aeroports i aglomeracions. 
 
A nivell de Catalunya, cal destacar que hi ha tres aglomeracions, de > 250.000 habitants amb els 
mapes realitzats i que de les aglomeracions de població de > 100.000 habitants, molts dels mapes 
estan fets. 
 

Aglomeració Mapa realitzat 
Barcelonès I SI 

Barcelonès II  SI 
Baix Llobregat I SI 
Baix Llobregat II  NO 

Vallès Occidental I SI 

Vallès Occidental II SI 

Gironès  NO 

Mataró NO 

Lleida NO 

Reus SI 
 
Durant aquests cinc anys, els municipis no han canviat tant, de fet han pogut tenir algun canvi molt 
sectorial,degut a noves àrees urbanitzades o canvis en el planejament, però per tot l’existent, 
difícilment es trobaran diferències de més de 3 dB, a no ser que hi hagin canvis importants de 
mobilitat, o que s’hagi aplicat algun tipus de mesura correctora directa. 
 
Caldrà doncs, comprovar en quin grau s’ha modificat el mapa estratègic de soroll actual i si cal 
realitzar canvis en aquest, a fi i efecte d’actualitzar-lo. 
 
Un altre punt a destacar són les noves directrius que arriben de la Comissió Europea, respecte la 
informació que ha de contenir el mapa estratègic de soroll, de cara a harmonitzar la informació que 
arriba a la UE.  
 
Aquest document tracta d’establir els criteris mínims que cal dur a terme per detectar els canvis 
existents en el municipi i com s’actuarà de cara a complir les exigències marcades per la Directiva 
Europea 49/2002/CE i el seu desenvolupament reglamentari estatal, que es recull en el Decret 
176/2009. 
 

Proposta de revisió i actualització dels mapes estr atègics de 
soroll 
 
Els mapes aprovats actualment estan disponibles, en un visor a la web de Medi Ambient del 
Departament de Territori i Sostenibilitat: 
 
http://sima.gencat.cat/Visors/Soroll/Inici.html 
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Visor dels mapes estratègics de soroll 
 
Els mapes que no estan aprovats, no vol dir que no estiguin realitzats, els manca el procés 
administratiu d’aprovació inicial, exposició pública i aprovació definitiva. 
 
El primer que caldria fer, és comprovar si els mapes estratègics de soroll són vigents o sin han 
canviat i quantificar aquests canvis. Cal distingir dos tipus de dades que caldrà comprovar: 
 

- Dades dels nivells de soroll. 
- Dades de població. 

 
Per les dades dels nivells de soroll, serà necessari identificar els canvis urbanístics, i per tant 
complementar aquesta manca d’informació en aquestes zones, utilitzant la metodologia que ja es 
va utilitzar en el seu dia i que continua vigent: mesuraments representatius de curta i llarga durada, 
tramificació dels carrers i assignació d’un rang de nivells de soroll pels trams nous. 
 
Cada un dels tècnics, és coneixedor de la realitat del municipi i els canvis que si han produït, però 
una de les maneres que s’aconsellen, per poder detectar aquests canvis és superposar una 
cartografia actualitzada, per exemple una ortofoto (el darrer vol és del 2010), amb les dades de 
cartografiat del mapa estratègic de soroll. 
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Un exemple el podem observar en una zona del Baix Llobregat I: 
 

 
 
A una escala molt menor es podran apreciar les zones construïdes i que no recull el mapa 
estratègic actual, per exemple, sobre l’anterior imatge, es fa un zoom a la zona límit entre Sant 
Feliu de Llobregat i Sant Joan Despí (zona Ciutat Esportiva del Barça). 
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Nou desenvolupament residencial 
 
 

 
 
 
   Nou desenvolupament (Ciutat Esportiva del Barça) 
 
Una vegada detectades i solucionades les zones noves o que han canviat de manera important, 
caldria valorar possibles canvis de tot l’existent. Aquesta detecció es realitzarà mitjançant 
mesurament. Aquests poden ser de curta i llarga durada. 
 
Novament els serveis tècnics, han de conèixer aquells carrers o trams de carrers que han pogut 
sofrir canvis, i on es poden recollir disminucions/augments del nivell de soroll, ja sigui per que hi ha 
hagut canvis en la mobilitat dels carrers (exemple: un carrer on abans hi passava trànsit de 
manera important, ara s’ha pacificat convertit en zona 30 o fins i tot eliminat el trànsit per fer-lo de 
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vianants), el cas contrari es podria trobar en una nova variant que s’ha realitzat i que té una 
afectació sobre un conjunt d’edificis, on abans no hi havia aquesta afectació. 
 
En aquells punts concrets on es conegui o es sospiti d’un canvi sobre els nivells del mapa existent 
es recomana realitzar un mesurament. Aquest mesurament pot ser de curta durada, representatiu 
de la franja horària: dia, vespre o nit, i la realització de la correcció del càlcul de l’índex Lden si 
s’escau. Per afinar més en la precisió, sempre es pot realitzar un mesurament de 24 hores, 
instal·lant l’equip, en algun receptor. 
 
A més dels punts de control sobre trams sota sospita, es recomana escollir a l’atzar i sobre 
diferents topologies de vies i diferents topologies de zones (tipus d’ús), un determinat número de 
punts. Aquest número podrà variar força en funció de la complexitat urbanística del municipi i de la 
quantitat i tipus de fonts de soroll que  tingui. 
 
Per tal de tenir unes xifres orientatives pel que fa al número de punts mínim, es podria recomanar: 
 

- Municipis de < 10.000 habitants: 5 punts de control 
- Municipis de < 20.000 habitants: 10 punts de control 
- Municipis de < 50.000 habitants: 30 punts de control 
- Municipis de < 100.000 habitants: 40 punts de control 
- Municipis de < 150.000 habitants: 50 punts de control 
- Municipis de < 200.000 habitants: 60 punts de control 
- Municipis de < 250.000 habitants: 70 punts de control 
- Municipis de > 250.000 habitants: 80 punts de control 

 
D’aquests caldria reservar algun percentatge a mesuraments de llarga durada, per tal de validar 
els mesuraments en horari nocturn, a no ser que part dels mesurament anteriors es fessin en la 
franja nocturna. Un percentatge de punts mínim 24 hores, podria situar-se al 10 %. 
 

- Municipis de < 10.000 habitants: 1 punt de control de 24 hores 
- Municipis de < 20.000 habitants: 2 punts de control de 24 hores 
- Municipis de < 50.000 habitants: 3-4 punts de control de 24 hores 
- Municipis de < 100.000 habitants: 4-6 punts de control de 24 hores 
- Municipis de < 150.000 habitants: 5-7 punts de control de 24 hores 
- Municipis de < 200.000 habitants: 6-8 punts de control de 24 hores 
- Municipis de < 250.000 habitants: 7-9 punts de control de 24 hores  
- Municipis de > 250.000 habitants: ≥ 10 punts de control de 24 hores 

 
Una vegada es té la distribució de nivells de soroll sobre la cartografia, s’hauran de creuar 
aquestes dades, amb les corresponents de la població, població actualitzada, possiblement es 
disposi de dades del 2011 o 2010. Aquesta tasca s’hauria de realitzar en un entorn SIG, obtenint la 
informació referent a la població exposada als diferents rangs de nivell, i als diferents horaris: dia, 
vespre, nit i el corresponent a l’indicador de 24 hores, Lden. 
 

Canvis metodològiques a realitzar en la revisió del s mapes 
estratègics de soroll -2012 
 
La filosofia emprada fins ara a Catalunya per obtenir els mapes estratègics de soroll, ha estat el 
d’obtenir unes dades suficientment fiables i a un cost baix, això ha permès aprofitar dades de feina 
ja realitzada dels antics mapes de soroll o mapes acústics (a partir d’ara mapes de situació 
acústica existent), que es feien via mesuraments. 
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La informació que es reporta a la UE, consisteix de moment amb unes taules EXCEL, on 
bàsicament la informació fa referència a la població exposada, és a dir, dades numèriques, no 
cartogràfiques. Però un dels requisits és el de poder discernir entre els diferents focus de soroll de 
les ciutats. Aquesta diferenciació ha de recollir: 
 

• Soroll trànsit viari. 
• Soroll trànsit ferroviari. 
• Soroll trànsit aeri. 
• Soroll trànsit industria. 
• Soroll total. 

 
Aquestes tipologies són les mínimes exigides, tot i que es deixa llibertat als municipis a crear altres 
tipus de fonts. 
 

• Soroll comercial i oci (camp que no es contempla en la directiva, però si que es va 
incorporar en la taula de dades del SIG –MAESSO- que es va treballar a nivell 
d’aglomeracions de Catalunya). És opcional l’ús d’aquest camp.  

 
Aquestes tipologies són les mínimes exigides, tot i que es deixa llibertat als municipis a crear altres 
tipus de fonts, per exemple, Barcelona va incloure en el seu mapa estratègic un estudi específic 
del soroll d’oci nocturn i de les zones comercials i que es tractaven com una capa més del SIG 
 
El criteri establert des de la Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA) era, que es podia 
atribuir tot el soroll (soroll total), al trànsit rodat, que és la principal font de soroll de les ciutats, 
evidentment s’està incorren a un error en l’anterior informació, petit, però en el fons un error. 
 

 
 
 
 
 
 Dades del trànsit i dades idèntiques 
 
 
 Les dades corresponents a trànsit ferroviari, aeri o soroll industrial, sense informació de població 
 
 
Com s’observa el soroll total i el soroll de trànsit rodat coincideix. (el -2 de la resta de tipologies, és 
una codificació per dir que no es tenen dades, ja que la UE no permet caselles buides). 
 
Caldrà doncs, incloure en la propera edició d’elaboració de mapes estratègics, una estimació del 
número de persones exposades a la resta de fonts (ferroviària, aèria, industrial), ja que ha estat un 
dels requisits marcats per la UE i el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino de l’estat 
espanyol. 
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Per tal de fer aquest tipus de càlcul, es podrien utilitzar models de predicció, tot i que es pensa que 
amb metodologies més simples es poden aconseguir resultats acceptables. Una proposta podria 
ser: 
 

1. Detecció d’aquells receptors que poden estar influenciats per alguna tipologia de font 
diferent a la considerada (trànsit viari). 

a. S’haurà de comprovar si el nostre municipi està afectat per trànsit aeri. En principi 
cal pensar que no a excepció del Baix Llobregat II. 

b. S’haurà de comprovar si el nostre municipi està afectat per soroll d’industrial. Es 
pensa en habitatges o receptors sensibles i que directament estan influenciats i 
rebent nivells del soroll propi de les activitats productives, el trànsit de la zona 
industrial es considerarà soroll provinent del trànsit viari. El soroll industrial és 
aquell associat a l’activitat directament de la industria: ventiladors, maquinaria, i 
altra assimilable. 

c. S’haurà de comprovar si el nostre municipi està afectat per soroll d’infraestructures 
ferroviàries. Molt probablement, entre xarxa de FGC, Renfe, i metro superficial. En 
un primer cop d’ull podem pensar que força municipis si que estaran afectats. 

 
2. Una vegada detectats els trams, caldrà a partir de mesures existents o noves mesures, 

poder estimar el nivell generat per la infraestructura ferroviària i/o pel soroll de tipus viari. 
És a dir, per tal de simplificar la casuística, s’aconsella tramificar i decidir, trams on 
aquests segon focus, és l’origen del nivell que reben els receptors i trams on aquesta 
responsabilitat és compartida, dit d’una altra manera, que el nivell rebut en els receptors 
és la suma de diferents fonts. Aquest darrer cas serà el més complex, ja que caldrà 
estimar/calcular/mesurar, la contribució de cada un dels focus en el nivell mesurat en el 
receptor. 
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Per entendre millor l’exposat anteriorment, es mostra aquest exemple. S’agafa un tram de la línia 
de Renfe que passa per Sant Feliu de Llobregat: 
 

 
 

a) Tram 1. Els edificis que estan sotmesos a un nivell de 60-65, ho son deguts exclusivament 
a la línia d’ADIF, ja que la doble línia ferroviària, tal com s’observa a la imatge és la única 
font. Si que es veritat que més enllà hi ha un carrer, però el nivell generat per aquest 
carrer és mínim, tot i que també se li podria atribuir un cert percentatge. 

 

 

Tram 1 

Tram 2 

Façana exposada 
Habitatges 
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A l’hora d’assignar població, es seguirien amb els criteris que ja es van seguir en el seu dia per 
l’elaboració del mapa estratègic de soroll. 
 

b) Un segon cas seria aquell en el que tenim més d’una font, quasi sempre dos fonts, una el 
trànsit viari i una segona, en aquest cas la línia ferroviària d’ADIF. En aquest cas, es pot 
trobar amb diferent casuística, que el soroll de trànsit viari sigui el predominant, que tingui 
pesos comparables, o que sigui el soroll de trànsit ferroviari el predominant. Caldrà fer 
algun tipus de mesura de comprovació, mesurant de manera independent o separada els 
dos focus i assignant un pes a cada una de les fonts, de tal manera que els nivells 
generats de manera separada, sumats energèticament ens doni com a resultat el nivell 
global en el punt receptor. 

 

 
 
Per simplificar, es creu oportú considerar aquest procés en la primera línia de cases. 
 
 
COM S’INCORPOREN AQUESES DADES AL SIG 
 
Per l’elaboració dels mapes estratègics de soroll (2007), es van distribuir una plantilla, arxiu .DBF 
(fitxer ENDASO.dbf) del SIG, on ja s’havia previst aquesta possibilitat i s’incloïen uns camps, per 
les diferent tipologies de font.  
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Recordem aquests camps: 

 
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; 
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; 
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 i de vespre a excepció de INLVES; 
TOTNIT  suma logarítmica dels parcials de nit i INLVES; 
VLDIA  valor límit, període de dia; 
VADIA  valor d’atenció període de dia; 
VLNIT  valor límit període de nit; 
VANIT  valor límit d’atenció període de nit; 
SVLDIA  = TOTDIA – VLDIA, superació del valor límit, període de dia; 
SVADIA  = TOTDIA – VADIA, superació del valor d’atenció període de dia; 
SVLNIT  = TOTNIT - VLNIT, superació del valor límit, període de nit; 
SVANIT  = TOTNIT – VANIT, superació del valor d’atenció període de nit; 
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. 

 
 
La informació relativa al format de dades i presentació de resultats es troba molt més desenvolupat 
al document  de PLEC D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A L’ELABORACIÓ  DELS 
MAPES ESTRATÈGICS DE SOROLL, (Versió 9 de febrer de 2012). 
 


