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Índex -  conceptes d’acústica 

Pressió acústica. 

 Soroll – contaminació acústica. 

  Efectes del soroll 

Propagació del soroll. 

Variables que afecten a la propagació. 

Marc normatiu 

Valors límit 

Mapes de capacitat acústica 
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Pressió acústica 

 

 

  
 

El soroll és un fenomen físic, pressió acústica  (Pacústica = Ptotal – Patmosfèrica) 
 
Mesurat en Pascals 

transmissió 

EMISSIÓ 
RECEPCIÓ 

EFECTES 

Velocitat del so ≈  345 m/sg 
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0,00002 P                               0 dB 
0,0002 P                               20 dB 
0,002 P                                 40 dB 
0,02 P                                   60 dB 
0,2 P                                     80 dB 
2 P                                       100 dB 
20 P                                     120 dB 
200 P                                   140 dB 
 

    Nivell Pressió Sonora = Lp 
 

Valors extrems de la Pressió Acústica: 

20 micro- pascal - llindar audició 

200 Pascal - llindar de dolor 

ESCALA COMPRIMIDA : 

     
20µPa

p
 log*20=(dB) Lp ef

Amplitud. El dB 
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Escala dB 

Nivell – temps 
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Diferència de 
nivell 

Canvis 
d'energia Percepció del canvi 

3 2 Quasi imperceptible 

5 3 Clarament perceptible 

10 10 
La meitat o el doble de 

percepció 

20 100 Molt més fort o dèbil 

Diferències en dB 
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A més dels canvis de pressió (alt o baix) hi ha altres característiques del 

soroll que cal tenir en compte per valorar la molèstia.  

• Màxima sensibilitat a 3-4 Khz  

• Marge freqüència: 20 Hz a 20.000 Hz 

• Sensibilitat en funció de la freqüència 

i del nivell  

Corbes de igual sonoritat 

Característiques de l’oïda 
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Efectes sobre les persones 

 

 

  
 

Efectes auditius 

• Efectes fisiològics 

– Pèrdua temporal o permanent de la capacitat 
auditiva 

 

Efectes no auditius 

• Efectes fisiològics 

– Afectació de diversos òrgans i sentits del cos 

• Efectes psíquics 

– Canvis de comportament 
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Efectes auditius 

 

 

  
 

Hipoacúsia 
Disminució de la capacitat auditiva.  
La hipoacúsia produïda per l’envelliment es denomina PRESBIACUSIA. 
La hipoacúsia completa en una oïda es denomina COFOSIS i a totes 2, SORDESA. 
 
Pèrdua auditiva per exposició al soroll 
És un dany immediat a l’oïda per excessiva energia sonora. Produït per una exposició única o 
per poques exposicions a nivells molt alts de pressió sonora. 

- Desplaçament temporal del llindar. 
- Desplaçament permanent del llindar. 

 
Hiperacúsia 
És el trastorn caracteritzat per la presència d’una audició superior a la normal, encara que no 
existeix com a tal, ja que és comú que hi hagi persones amb més agudesa auditiva que altres. 
 
Acúfens 
Els acúfens o “tinitus” són percepcions sonores que apareixen en absència d’estímul sonor 
exterior. Poden ser freqüències agudes (xiulets) o greus. 
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 Afeccions sobre altres funcions vitals : 

 
• Sistema cardiovascular. Augment ritme cardíac. 
• Sistema nerviós. Dificultat de relaxació. 
• Sistema endocrí. Disminució de defenses. 

 
 Efectes de comportament : 

 
•  Insomni. 
•  Dificultat en la concentració. 
•  Irritabilitat. 

 
 Efectes en la comunicació : 

 
•  Pèrdua d'intel·ligibilitat. 

Efectes no auditius 
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Estudis i publicacions 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-
and-health/noise/publications 

WHO-OMS, té diferents documents públics:   

La sessió de CONAMA-2014 va 
tractar de manera específica 
els efectes del soroll sobre la 
salut: 

http://www.conama11.vsf.es/conama10/dow
nload/files/conama2014/GTs%202014/10_fin
al.pdf 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/publications
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/publications
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/publications
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/publications
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/publications
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/publications
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/publications
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/publications
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/publications
http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conama2014/GTs 2014/10_final.pdf
http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conama2014/GTs 2014/10_final.pdf
http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conama2014/GTs 2014/10_final.pdf
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• És un contaminant que pot afectar la salut, la 
comoditat i el benestar de les persones.  

• És molt subjectiu. Es podria definir el soroll com 
un so desagradable. O com un so que ens afecta 
negativament causant una molèstia. 

• Aquesta molèstia es pot manifestar com: 
cansament, irritabilitat... 

• Pot incidir i incideix,  negativament en la qualitat 
de vida. D’aquí a la importància que darrerament 
se li està donant tant pel que fa als mitjans de 
comunicació, administracions, etc... 

Soroll i la seva percepció 
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Aquest vindrà donat per: 

 

1.  Nivell alt/baix 

 

2. Variabilitat, comportament continu,  variable en el temps o pics d’alt 
nivell i curta durada. 

 

 

 

3.   Si conté components tonals 

 

Molèstia del soroll 
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El nivell d’avaluació LAr, és el nivell utilitzat a Catalunya per tal d’avaluar els nivells 
d’immissió degut a diferents focus de soroll : infraestructures, activitats,..., segons 
Decret 176/2009 (Reglament de la Llei 16/2002) 

itfAr kkkLeqL 

 On : 
Leq  és el nivell mesurat. 
Kf és una correcció per la presència de baixa freqüència 
Kt és una correcció per la presència de components tonals 
Ki és una correcció per la presència de components impulsius 

Avaluació del soroll 
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Quan el soroll es propaga per l’espai, aquest pateix atenuacions i canvis degut a les 
següents variables: 
 
 Per distància. 
 Per absorció atmosfèrica. 
 Per reflexions del tipus de terreny. 
 Per condicions meteorològiques. 
 Presencia d’obstacles. 
 Possibles reflexions. 

Condicions meteorològiques 

 Temperatura. 

 Humitat. 

 Velocitat del vent. 

 Direcció del vent. 

Edificis i obstacles 

estructurals 
 Pantalles 

 Edificis 

 Efectes de difracció i reflexió. 

Topografia: Corbes de nivell. 

Propagació del so en exteriors 
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Efectes de la propagació 

ONA TRANSMESA ESTRUCTURAL 
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zones d'ombra

Disminució temperatura amb
l’alçada

font puntual raigs

augment temperatura amb
                      l’alçada

C

H

H

C

Efecte del gradient de 
temperatura 

Condicions meteorològiques 

zona d'ombra

direcció 
 velocitat
    vent

Efecte del vent 
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 La difracció és un efecte en que qualsevol punt del front d’ones, al trobar una 

certa discontinuïtat en el medi, es pot convertir en un nou focus emissor. 

La quantitat d’energia 
d’aquest nou focus emissor, 
dependrà de la freqüència i 
les característiques físiques 
de la discontinuïtat. 
 
En la zona d’ombra es poden 
tenir disminucions entre 5 i 
20 dB (max). 

Difracció 
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EUROPA 

Directiva 2002/49/CE,  sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, aprovada el 25/06/2002 

 

ESTAT ESPANYOL 

Llei del Ruido 37/2003, de 17 de novembre 2003 

Reial Decret 1513/2005 desenvolupa l’avaluació i gestió del soroll ambiental  

Reial Decret 1367/2007, desenvolupa  la Llei del Ruido 

Reial Decret 1371/2007, desenvolupa  el DB-HR (modificat pel RD 1675/2008) 

 

CATALUNYA  

Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, aprovada el  16/06/2002, en vigor el 
11/10/2002 

Decret 245/2005 fixa criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica 

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, 
de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos 

Ordenances municipals 

Normativa sobre contaminació acústica a Catalunya 
Ordre competencial 
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Marc normatiu a Catalunya 

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

 

• Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a 
l'elaboració dels mapes de capacitat acústica. 

 

• Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 
n’adapten els annexos 

 

• Ordenances municipals (Ordenança Model tipus A i B)   
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1. Dur a terme les funcions de vigilància, inspecció, control i règim   sancionador 
de la contaminació acústica de les activitats, de les relacions de veïnatge i dels 
vehicles de motor. 

2. Controlar la contaminació acústica de les vies urbanes. 

3.Autoritzar el treball nocturn a la via pública i la suspensió provisional dels 
objectius de qualitat acústica, excepte en les obres de les infraestructures de la 
Generalitat de Catalunya. 

4.Elaborar i aprovar els mapes de capacitat acústica. 

5.Declarar les zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) en les 
àrees incloses en sòl urbà i urbanitzable. 

6. Declarar les zones acústiques de règim especial (ZARE). 

7.Divulgar els objectius de qualitat acústica. 

Decret 176/2009 
Competències de l’Administració local 
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8. Elaborar i aprovar els mapes estratègics de soroll d’àmbit municipal. 

9. Elaborar i aprovar els plans d’acció en matèria de contaminació acústica 
d’àmbit municipal. 

10. Elaborar els plans específics de mesures per minimitzar l’impacte 
acústic.    

11. Comprovar que els projectes de noves construccions dins la zona de 
soroll són compatibles amb els objectius de qualitat acústica que els sigui 
d’aplicació.  
 

Decret 176/2009 
Competències de l’Administració local 
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Decret 176/2009 

Alguns dels aspectes més rellevants del Reglament:  

• Metodologies de mesura i valors límit pels objectius de qualitat, i pels diferents 
emissors acústics. 

• Valors exteriors, en funció de les zones de sensibilitat i usos del sol definits en el 
mapa de capacitat acústica. 

• Valors interiors, en funció del tipus de dependència i ús de la sala. 

• Regulació de les zones de soroll. 

• Eines per a la gestió ambiental del soroll: Mapes estratègics, plans d’acció, plans 
específics o creació de zones ZARE /ZEPQA. 

• Creació de les Entitats per a la Prevenció de la Contaminació Acústica (EPCA). 

• Annexes nous: objectius de qualitat acústica (annex A - exteriors, annex B - interiors). 



La gestió de la contaminació acústica 24 

Annexes del Decret 176/2009 
 

1. Mitjans de transport: viari, ferroviari  

2. Mitjans de transport aeri 

3. Activitats i veïnat a l’ambient exterior 

4. Activitats i veïnat a l’ambient interior 

5. Instal·lacions de tir 

6. Vehicles de motor i motocicletes 

7. Vibracions a l’interior dels edificis 

8. Mètodes de càlcul i equips de mesurament 

9. Aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri 

10. Contingut d’un estudi d’impacte acústic per a les activitats 

11. Contingut d’un estudi d’impacte acústic per a noves infraestructures de 
transport 

12. Indicadors de molèstia global 
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Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 
Valors límit d’immissió en dB(A) 

Ld (7 h – 21 h)  Le (21 h – 23 h)  Ln (23 h – 7 h)  

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A) 

(A1) Espais d’interès natural i altres  - - - 

(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural  55 55 45 

(A3) Habitatges situats al medi rural   57 57 47 

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial  60 60 50 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B) 

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o 

infraestructures de transport existents  
65 65 55 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)  65 65 55 

(B3)  Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús 

industrial 
65 65 55 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C) 

(C1) Usos recreatius i d’espectacles 68 68 58 

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial  70 70 60 

(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals 

d’infraestructures de transport o altres equipaments públics  
- - - 

Decret 176/2009: Objectius de qualitat acústica del territori i usos del sòl 

Valors d’atenció: en les zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1), (C2) i (A3), el valor límit d’immissió 

s’incrementa en 5 dB(A). 



La gestió de la contaminació acústica 26 

 

a) Zona de sensibilitat acústica alta: 

 

 A1. Espais d'interès natural, espais de protecció especial de la 

natura, espais de la xarxa Natura 2000, zones ZEPQA; 

 A2. Centres docents, hospitals, geriàtrics, centres de dia, balnearis, 

biblioteques, auditoris o altres similars; 

 A3. Habitatges situats en el medi rural, que compleixen els 

requisits següents: 

 Estar habitats de manera permanent. 

 Estar aïllats. 

 Ésser en sòl no urbanitzable. 

 No estar en contradicció amb la legalitat urbanística. 

 A4. Àrees amb predomini del sòl d’ús residencial. 

Inclusió d’usos 
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b) Zona de sensibilitat acústica moderada: 

 

 B1. Àrees on coexisteixen el sòl d’ús residencial amb 

activitats i/o infraestructures de transport existents. 

 B2. Àrees amb predomini de sòl d’ús terciari: Activitats 

comercials, d’oficines, espais destinats a hostaleria, 

allotjament, restauració, parcs tecnològics, àrees 

d’estacionament d’automòbils, ... 

 B3. Àrees existents afectades per sòl d’ús industrial 

existent, com ara polígons industrials que per la seva 

situació no és possible el compliment dels objectius fixats 

per una zona B1. 

Inclusió d’usos 
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c) Zona de sensibilitat acústica baixa: 

 

 C1. Àrees amb predomini del sòl d’ús terciari, recreatiu i 

espectacles. Inclouen recintes firals, amb atraccions, parcs 

temàtics, sales de concert, activitats esportives de 

competició amb assistència de públic,... 

 C2. Àrees amb predomini de sòl d’ús industrial. Activitats 

industrials i portuàries amb llurs processos, parcs 

d’abassegament de materials, magatzems i activitats de 

tipus logístic, SSEE,... 

 C3. Àrees del territori afectades per sistemes generals 

d’infraestructures de transport o altres equipaments 

públics que els reclamin. Insfraestructures de transport 

viari urbà i interurbà, ferroviari, marítim i aeri. 

Inclusió d’usos 
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Infraestructures de transport 

Les infraestructures de transport són les fonts de 
soroll i vibracions que produeixen un impacte més 
important sobre el territori, alhora són la base per al 
desenvolupament d'un país. 

 
 

Per aquestes raons, les infraestructures de transport 
tenen un tractament específic per a l'avaluació del 
seu impacte acústic sobre el territori. Utilitzarem 
metodologies diferenciades per a cada tipologia 
d'infraestructura de transport en funció de les seves 
característiques.  
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 Són zones de soroll aquelles parts del territori afectats per la presència 
d'infraestructures de transport viari, ferroviari, marítim i aeri. 
 
La zona de soroll comprèn el territori de l'entorn de la infraestructura i 
es delimita per la corba isófona definida pels punts del territori on es 
mesuren els valors límit d'immissió, corresponents a les zones de 
sensibilitat acústica on se situa la infraestructura.    

Zones de soroll 
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Mapa de capacitat acústica 
És l’eina municipal, on es reflecteix la zonificació acústica assignada, a les diferents 

zones, carrers,... del municipi.  

S
a

lt
 



La gestió de la contaminació acústica 32 

Mapa de capacitat acústica 

http://w20.bcn.cat/WebMapaAcustic/mapa_soroll.aspx# 
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http://w20.bcn.cat/WebMapaAcustic/mapa_soroll.aspx
http://w20.bcn.cat/WebMapaAcustic/mapa_soroll.aspx
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Mapa de capacitat acústica 
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Mapa de capacitat acústica 
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Mapa de capacitat acústica 
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Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 
Valors límit d’immissió en dB(A) 

Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h) 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA: A 

(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural 50 50 40 

(A3) Habitatges situats al medi rural  52 52 42 

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial  55 55 45 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B) 

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o 

infraestructures de transport existents 
60 60 50 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)   60 60 50 

(B3)   Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial 60 60 50 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C) 

(C1) Usos recreatius i d’espectacles 63 63 53 

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial  65 65 55 

Decret 176/2009 

Emissors acústics: Activitats i veïnatge en ambient exterior 

Valors d’atenció: en les zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (B3), (C1) i (C2), el valor límit 

d’immissió s’incrementa en 5 dB(A). 
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Ús del local 

confrontant 
Dependències 

Valors límit d’immissió 

Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h) 

Habitatge o ús 

residencial  

Sales d’estar 35 35 30 

Dormitoris 30 30   25 * * 

Administratiu i 

d’oficines 

Despatxos 

professionals 
35 35 35 

Oficines * 40 40 40 

Hospitalari 
Zones d’estada 40 40 30 

Dormitoris 35 35    25 * * 

Educatiu o cultural 

Aules 35 35 35 

Sales de lectura, 

d’audició i exposició 
30 30 30 

(*) Excepte en zones industrials 

(**) Per a les activitats existents el valor límit d’immissió s’incrementa en 3 dB(A) 

Decret 176/2009 

Emissors acústics: Activitats i veïnatge en ambient interior 
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Propagació del soroll 

Camí estructural Camí aeri 

Camí aeri 

Camí estructural 
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Avaluació funció propagació 

 

 Aèria. La transmissió es realitza per l’aire, fins al receptor. 

 

 

 

 Estructural. La transmissió es realitza per altres mitjans, 

habitualment sòlids (estructures d’edificis), fins al receptor. 

 

Nivells límits exteriors referenciats a la 

façana del receptor 

Nivells límits interiors amb porta i finestres 

tancades 
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Llei 16/2002 

Article 21 – Ordenances reguladores de la contaminació acústica 

1. Correspon als ajuntaments, elaborar i aprovar ordenances reguladores de la 
contaminació per sorolls i vibracions, en el marc del que regula aquesta Llei i la normativa 
que la desenvolupa. 

 2. Poden regular aspectes específics com: activitats de càrrega i descàrrega de 
mercaderies,  treballs a la via pública, especialment els relatius a l’arranjament de 
calçades i voreres, les relacions de veïnatge, instal·lacions d’aire condicionat, ventilació o 
refrigeració,  activitats de lleure, d’espectacle i recreatives, sistemes d’avís acústic, els 
treballs de neteja de la via pública i de recollida de residus municipals o la circulació de 
vehicles de motor, especialment ciclomotors i motocicletes. 

 

 3. Les ordenances poden tenir en compte les singularitats pròpies del municipi, com ara 
les activitats festives i culturals, i les que tenen un interès social, sempre que tinguin un 
cert arrelament. 
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Decret 176/2009 - Ordenances 

 

Disposició Transitòria Primera 

Ordenances municipals (obligatòries > 5000 habitants) 

1.  Els ajuntaments que, a l’entrada en vigor del Reglament, disposin 
d’ordenances municipals de protecció contra la contaminació acústica, les han 
d’adaptar a les normes que estableix el Reglament en el termini de dos anys a 
partir de la seva entrada en vigor. 

2.  El departament competent en matèria de contaminació acústica ha de prestar 
als ajuntaments que ho sol·licitin el suport tècnic, jurídic i administratiu 
necessari per a l’elaboració de les ordenances. 

3.  Mentre no es produeixi l’adaptació de les ordenances prevista en l’apartat 
primer, són d’aplicació directa les exigències i els paràmetres establerts en el 
Reglament, sempre que aquests siguin superiors als continguts a les 
ordenances. 
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Suspensió provisional els objectius de qualitat acústica - 
Art.38 D176/2009 i Art.9 Ordenança 

L’ajuntament disposa d’una eina per poder autoritzar, sempre de manera 
justificada, la possibilitat de que algun tipus d’activitat humana, no hagi de complir 
amb els objectius de qualitat acústica, de manera limitada, acotada en el temps i 
controladament. Pensat per: 

 

 Festes populars 

 Obres 

 Activitats agrícoles estacionals 

Ordenança de sorolls de Vilanova i la Geltrú 


