
 

 

Exp. 2014-4885 

 
 

MAPA DE SOROLL I PROPOSTA DE 
MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA 

 

 
MUNICIPI DE  

ARENYS DE MUNT 

Barcelona, Abril de 2015

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de soroll i proposta de 
mapa de capacitat acústica 

Arenys de munt 

 

 

 

  Codi:  DBA-052-039-E1-01 

 Tipus: Informe tècnic 

 Data: 10/04/2015 

Comissió Tècnica de Seguiment: 

‐ Oriol Fernández  - Diputació de Barcelona 

‐ Juan Antonio Copado - Ajuntament d’Arenys de munt  

‐ Joan Marc Soler Royo - Debeacústica 

Participació en l’elaboració del projecte: 

‐ Juan Antonio Copado – Ajuntament de Subirats 

‐ Isabel Arnet  – Debeacústica 

‐ Maria Llorens – Diputació de Barcelona 



 

3 
 

 

 

ÍNDEX 

 

1.  

 

 

 

32.  1. INTRODUCCIÓ ............................................................................................................................ 4 

1.1. Objectius ................................................................................................................................... 4 

1.2. Marc legal .................................................................................................................................. 4 

1.3. Descripció del municipi ............................................................................................................. 6 

2.  ANTECEDENTS ............................................................................................................................... 7 

3.  METODOLOGIA .............................................................................................................................. 8 

3.1. Mapes de soroll ......................................................................................................................... 8 

3.2. Mapa de capacitat acústica ..................................................................................................... 14 

3.3. Mapes de superacions ............................................................................................................ 20 

4.  ANÀLISI DELS RESULTATS DELS PUNTS DE MESURA ................................................................... 22 

4.1. Mapes de soroll ....................................................................................................................... 22 

4.1.1.  Mapes de soroll de dia i nit ......................................................................................... 22 

4.1.2.  Memòria descriptiva dels mapes ................................................................................ 31 

4.2. Zonificació acústica del territori .............................................................................................. 36 

4.2.1.  Mapa d’usos del sòl ..................................................................................................... 36 

4.2.2.  Proposta del mapa de capacitat acústica .................................................................... 38 

4.2.3.  Memòria descriptiva del mapa de capacitat acústica ................................................. 43 

4.3. Mapa de superacions ............................................................................................................ 465  

4.3.1.  Mapes de superacions de dia i de nit .......................................................................... 46 

4.3.2.  Memòria descriptiva dels mapes de superacions. ...................................................... 55 

5.  PROPOSTES DE MILLORA............................................................................................................. 56 

6.  CONCLUSIONS ............................................................................................................................. 58 

6.1. Mapa de soroll ......................................................................................................................... 58 

6.2. Mapa de Capacitat Acústica .................................................................................................... 58 

6.3. Mapa de Superacions .............................................................................................................. 59 

 



 

4 
 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Objectius 

L’objectiu principal d’aquesta memòria és l’elaboració de la cartografia acústica del 

municipi d’Arenys de Munt, com a instrument per a la gestió ambiental del soroll, que 

té com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la que està 

exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori. 

Aquesta cartografia abasta les zones urbanes, els nuclis de població, i si s’escau, les 

zones de medi natural i representa les condicions acústiques del municipi, tant en 

període diürn com en nocturn. 

 

Els treballs doncs es dividiran en tres fases ben diferenciades: 

La primera fase consisteix en la realització dels mesuraments acústics al municipi 

mitjançant els quals coneixerem el nivell de soroll existent, tant en període diürn com 

nocturn. Així doncs, s’obtindran els mapes de soroll d’Arenys de Munt, diürn i nocturn. 

Posteriorment, a la fase dos i de forma conjunta amb els serveis tècnics de 

l’ajuntament, es realitzarà la proposta de Mapa de Capacitat Acústica. 

 

La fase 3 consisteix en, un cop s’obté el mapa de soroll, el qual defineix el soroll 

existent en el municipi i el Mapa de Capacitat Acústica, mitjançant el qual es defineixen 

els objectius de qualitat acústica, es realitza el mapa de superacions, el qual ens 

informa d’aquelles zones que estan per sobre del nivell de soroll desitjat. 

Finalment es proposen, en línies generals, uns plans d’acció que pot dur a terme 

l’Ajuntament d’Arenys de Munt per tal de reduir les superacions acústiques dins del 

municipi. 

  

1.2. Marc legal 

La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, regula les 

mesures necessàries per prevenir i corregir la contaminació provocada pels sorolls i 

les vibracions, i estableix els mecanismes necessaris per fixar els objectius de qualitat 

acústica en el territori i per donar resposta a la problemàtica produïda per aquest tipus 

de contaminació. En aquest sentit, correspon a l’ajuntament elaborar un mapa de 

capacitat acústica amb els nivells d’immissió dels emissors acústics a què és aplicable 
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aquesta Llei que estiguin inclosos a les zones urbanes, els nuclis de població i, si 

escau, les zones del medi natural, a l’efecte de determinar la capacitat acústica del 

territori mitjançant l’establiment de les zones de sensibilitat acústica en l’àmbit del 

municipi. 

El Decret 245/2005, de 8 de novembre, fixa els criteris per a l’elaboració dels  mapes 

de capacitat acústica. 

La promulgació de legislació de l’estat sobre aquesta matèria comporta que les zones 

de sensibilitat acústica, definides en els mapes de capacitat acústica, hagin de tenir en 

compte els objectius de qualitat acústica i els diferents usos del sòl. 

El 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, té com a principal finalitat el seu desenvolupament i alhora, assolir 

l’adequació amb aquells preceptes de caràcter bàsic de la normativa estatal que hi 

incideixen. 

A banda, al Document Bàsic HR del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE DB-HR) s’hi 

defineix els nivells d’aïllament mínims de soroll aeri en façana, els quals es defineixen 

en funció del nivell Ld de la zona on s’ubica l’edifici, extret dels mapes de soroll.   
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1.3. Descripció del municipi 

Arenys de Munt és un municipi de la comarca del Maresme, a la província de 

Barcelona. Limita al nord amb Vallgorguina, a l’est amb Sant Iscle de Vallalta, al sud 

amb Canet de Mar i Arenys de Mar, i a l’oest amb Sant Vicenç de Montalt i Dosrius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilꞏlustració 1: El municipi d’Arenys de Munt i el seu entorn 

La superfície del municipi és de 21,3 km² i, segons el padró municipal a data d’1 de 

gener de 2013 té una població de 8.588 habitants.  

Polígons industrials: 
 
Arenys de Munt disposa d’un polígon industrial amb important pas de camions al sud-
oest del municipi: 
 

 Polígon industrial Torrent d’en Puig 

Infraestructures viàries: 
 

 Carretera C-61: És la carretera que travessa el municipi  i comunica Sant 
Celoni amb Arenys de Mar. 

 Autopista C-32: Situada al sud del municipi, aquesta autopista passa a uns 300 
metres de zones residencials, com Aiguaviva o Can Sagrera. 

 Carretera BV-5031: Carretera comarcal que connecta el municipi amb Sant 
Iscle de Vallalta i Sant Vicenç de Montalt, així com amb les urbanitzacions 
residencials de Torrentbó. 

 
Masies: 
 
A l’annex hi ha un llistat de totes les Masies d’Arenys de Munt.  
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2. ANTECEDENTS 
 

El municipi d’Arenys de Munt disposa de Mapa de Capacitat Acústica, aprovat el 2004 

i del POUM aprovat l’any 2003.  

No disposa de Mapa de Soroll ni Mapa de Capacitat Acústica aprovats segons el 

Decret 176/2009, anteriors a aquest primer treball.  

 

El municipi té aprovada l’ordenança d’intervenció ambiental, de seguretat i de salut 

pública. 

 

Aquests treballs, doncs, parteixen del Mapa de capacitat acústica del 2004 i del 

POUM. 
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3. METODOLOGIA 

La metodologia que se seguirà en la realització de la cartografia acústica d’Arenys de 

Munt es dividirà en tres fases ben diferenciades: 

1. Elaboració dels mapes de soroll del municipi, durant els períodes diürn/vespertí 

i nocturn. Per a això, serà necessari la realització de mesuraments de soroll al 

territori, mitjançant els quals coneixerem la realitat acústica del municipi. 

2. Elaboració de la proposta de mapa de capacitat acústica del municipi, basat en 

els usos del sòl del municipi i els mapes de soroll. 

3. Mapes de superacions d’Arenys de Munt: Aquests es realitzaran efectuant la 

resta del mapa de soroll i el mapa de capacitat acústica. 

A continuació es desenvolupa en detall cada una de les fases: 

3.1. Mapes de soroll 

Per a la realització dels mapes de soroll d’Arenys de Munt i per tant conèixer la realitat 

acústica del municipi es realitzaran mesuraments acústics al territori. Aquests seran de 

dos tipus: 

Mesuraments de curta durada  

Es realitzaran un total de 25 mesuraments de curta durada, d’una durada de 15 minuts 

cada un, repartits entre els períodes diürn i nocturn. 

L’objectiu dels punts de mesura de curta durada és obtenir una mostra puntual, durant 

un interval de 15 minuts, del nivell de soroll existent en un punt concret del territori. 

Durant l’enregistrament de dades, s’obtenen també la distribució espectral del soroll 

mesurat, així com els índexs sonors amb diferent ponderació freqüencial.  

Aquest tipus de mesuraments, realitzats en presència de tècnic/a expert/a durant tota 

la seva durada, esdevenen una mostra del soroll existent en un punt concret del 

territori, i són representatius únicament d’aquell període horari (dia-vespre/nit) en el 

qual es duen a terme. Per tal de validar la representativitat del valor obtingut en els 

diferents períodes, s’utilitzarà la variació dels nivells entre períodes horaris existent en 

el punt de mesurament de llarga durada més proper i de característiques acústiques 

assimilables.  

Per tal de distribuir espacialment els punts de mesurament sobre el territori del 

municipi, es planteja una graella inicial que hi doni cobertura, disposant-los de manera 

equiespaiada. Posteriorment es modifica la distribució dels punts atorgant major 
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densitat a aquelles àrees del territori on, o bé existeix una major varietat de fonts 

sonores, o bé la distribució del tramat urbà presenta singularitats o un major nombre 

de variacions.  

Mesuraments de llarga durada  

Es realitzaran un total de 5 mesuraments de llarga durada, d’una durada de 24 hores. 

L’objectiu dels punts de mesura de llarga durada és obtenir una mostra continuada, 

durant 24 hores, del nivell de soroll existent en un punt concret del territori. Durant 

l’enregistrament de dades, s’obtenen també la distribució espectral del soroll mesurat, 

així com els índexs sonors amb diferent ponderació freqüencial.  

Donat que es tracta de la tipologia de mesuraments que es realitza en menor nombre, 

la tria de la seva ubicació ha de respondre al criteri de representativitat de les 

característiques acústiques d’una àrea del municipi. Així doncs, s’ubicaran en aquelles 

àrees de territori que presentin característiques acústiques molt semblants en la seva 

proximitat geogràfica.  

La ubicació dels punts de llarga durada es decideix de manera consensuada amb els 

tècnics de l’Ajuntament d’Arenys de Munt. Aquests s’ubiquen de manera que es 

puguin caracteritzar les fonts representatives del municipi, així com aquelles que es 

consideren singulars.  

A continuació es descriuen les principals fonts de soroll a caracteritzar amb cadascun 

dels 5 punts de mesurament de llarga durada. 

 

Punt 1: Carrer C (Zona industrial) 

La instalꞏlació del sonòmetre es realitza al carrer C, en un domicili particular davant la 

zona industrial i afectat per una via de pas de vehicles pesants.  

Punt 2: Torrent d’en Puig (Zona industrial) 

El sonòmetre s’instalꞏla a un bar a l’entrada del polígon industrial Torrent d’en Puig. 

Afectat principalment pel pas de vehicles pesants i pels vehicles que circulen per la 

infraestructura C-61. 
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 Punt 3: Carrer Sant Pau(Carretera C-61) 

Aquest punt pertany a un domicili particular situat al interior del nucli i davant la 

carretera C-61, que travessa el municipi i que és una via molt transitada. També es 

troba ubicat davant una activitat industrial.  

Punt 4: Rambla Sant Martí (Policia Local) 

La instalꞏlació del sonòmetre es realitza a les dependencies de la Policia Local, al 

centre del nucli urbà davant de la Rambla Sant Martí número 21. Aquest punt és troba 

ubicat en una zona cèntrica amb coexistència d’activitats de restauració, comerços, 

vianants i pas de vehicles de forma intermitent amb sòl d’ús residencial. Durant 

aquesta època de l’any, s’estan realitzant obres de remodelació de la rambla. 

Punt 5: C-61, (Vallvidrera) 

El sonòmetre s’instalꞏla a un taller mecànic de vehicles, ubicat davant de la C-61, 

número 3-5, al sud del municipi. Aquesta carretera és la principal via d’accés al 

municipi. Aquesta zona és una via molta transitada, ubicada sota l’autopista C-32 i per 

tant, pretén conèixer el nivell de soroll provocat pel pas de vehicles pesants i lleugers. 

 

La realització dels mesuraments es realitza mitjançant sonòmetres de classe 1, i han 

passat la verificació periòdica anual. A continuació s’indiquen el model i número de 

sèrie dels equips emprats en la realització dels mesuraments: 

Equip Model Número de sèrie Fi verificació 

Sonòmetre 
Brüel & Kjaer 

2250 
2661279 17/02/2016 

Sonòmetre CESVA SC-310 T226273 15/12/2014 

Calibrador sonor CESVA CB5 44420 15/12/2015 

Estació meteorològica Skywatch Atmos   

Taula 1: Relació dels equips utilitzats en els mesuraments 

Els mesuraments de nivell de soroll s’han realitzat d’acord amb els principis exposats a 

les normes:  
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 UNE-ISO 1996-1:2005 “Acústica – Descripción, medición y evaluación del ruido 

ambiental” – Parte 1: Magnitudes básicas y métodos de evaluación. 

 UNE-ISO 1996-2:2007 “Acústica – Descripción, medición y determinación del 

ruido ambiental” - Parte 2: Determinación de los niveles de ruido ambiental. 

Tots els mesuraments s’han dut a terme en condicions meteorològiques 

representatives del municipi d’Arenys de Munt, en absència de pluja i dins la finestra 

de condicions meteorològiques definida com a vàlida per la norma UNE-ISO 1996-

2:2007. En tots els mesuraments s’han usat pantalles paravent.  

Pel que fa a l’emplaçament del mesurament: 

o En els mesuraments de llarga durada s’ha situat el sonòmetre en una terrassa 

o balcó d’un habitatge particular, amb el micròfon entre 1,5 i 4 metres d’altura 

sobre el nivell del sòl i entre 0,5 i 2 metres de distància de la façana més 

exposada al soroll. 

o Els mesuraments de curta durada s’han realitzat a peu de carrer, amb el 

micròfon a 1,5 metres d’altura sobre el nivell del sòl i entre 0,5 i 2 metres de les 

façanes dels receptors. 

 

A continuació es mostra un mapa amb la localització dels diferents punts de 

mesurament: 
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Il∙lustració 2: Ubicació dels punts de mesurament de llarga durada (blau) i de curta durada (verd) 
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Un cop finalitzats els mesuraments al municipi es realitza el processat d’aquests, per 

tal d’obtenir els nivells de soroll equivalents. Amb aquests, es procedeix a la 

incorporació de les dades al programa SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica). 

La cartografia s’elabora amb el sistema de coordenades UTM, fus 31, unitats en 

metres. Concretament els mapes de soroll correspondrà a un fitxer de trams de carrers 

(MS121E1M08007) que contindrà la informació següent: 

 

MUN_INE: Codi INE del municipi (8007) 

ID-MS: Codi numèric del tram 

CARRER: Nom del carrer on està situat el tram 

TRAM: Localització del tram dins del carrer 

LAR_D: Nivell d’avaluació del tram de 7:00 a 21:00 hores (dia) en dBA 

LAR_V: Nivell d’avaluació del tram de 21:00 a 23:00 hores (vespre) en dBA 

LAR_N: Nivell d’avaluació del tram de 23:00 a 7:00 hores (nit) en dBA 

LDEN: Indicador del nivell dia-vespre-nit de tram, en dBA 

DESV_D: Diferència entre nivell avaluació diürn i valor límit zona assignada 

DESV_V: Diferència entre nivell avaluació vespertí i valor límit zona assignada 

DESV_N: Diferència entre nivell avaluació nocturn i valor límit zona assignada 

ZONA_AC: Zona acústica assignada 

DIF_DIA_N: Diferència entre dia i nit 

 

Per tal d’assignar un nivell d’immissió a cada un dels trams: 

- Si en aquell tram s’ha realitzat un mesurament, se li assigna el valor d’aquell 

mesurament. 

- Si en aquell tram no s’ha realitzat un mesurament, se li assigna el valor del 

mesurament més proper que compleix les mateixes característiques de tipus 

de via, d’asfalt i d’aforament de trànsit. 

 

D’aquesta manera, tots els trams de carrer del municipi queden assignats per un nivell 

d’immissió diürn/vespertí i nocturn i en conseqüència ja es disposa dels mapes de 

soroll del municipi. 
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3.2. Mapa de capacitat acústica 

El mapa de capacitat acústica estableix els objectius de qualitat acústica de les zones 

urbanes, els nuclis de població i, si escau, les zones del medi natural, a l’efecte de 

determinar la capacitat acústica del territori mitjançant l’establiment de les zones de 

sensibilitat acústica en l’àmbit del municipi. 

Els mapes de capacitat acústica s’han d’elaborar d’acord amb el que preveu el Decret 

245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes 

de capacitat acústica, i han de tenir en compte els objectius de qualitat acústica del 

territori i els valors límit d’immissió aplicables als emissors acústics que preveuen els 

annexos. 

Tal i com es defineix a l’article 3. Metodologia d’elaboració del Decret 245/2005, de 8 

de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat 

acústica, modificat segons el Decret 176/2009, de 10 de novembre, l’elaboració del 

mapa de capacitat acústica s’efectua d’acord amb les fases següents: 

a) Identificació dels emissors acústics del territori: Consisteix en localitzar i 

reconèixer els potencials emissors acústics i la seva àrea d’afectació. 

b) Determinació del nivell de soroll ambiental: En aquest cas s’opta pel mètode de 

mesuraments del nivell de soroll (mapes de soroll). 

c) Zonificació acústica del territori: Consisteix en l’agrupació de les parts del 

territori amb la mateixa capacitat acústica, d’acord amb la determinació del 

nivell de soroll ambiental (descrit a l’apartat anterior) i els usos que 

s’especifiquen a continuació: 

 

a) Zona de sensibilitat acústica alta (A) 

Comprèn els sectors del territori que requereixen una protecció alta contra el soroll. 

El perímetre de les zones, àrees i edificacions es representa amb una ratlla de color 

verd (composició RGB: 0 255 0). Poden incloure les àrees i els usos següents o 

similars: 

- (A1) Espais d’interès natural, espais naturals protegits, espais de la xarxa 

Natura 2000 o altres espais protegits que pels seus valors naturals requereixen 

protecció acústica. 

També s’hi inclouen les zones tranquilꞏles a camp obert que es pretén que es 

mantinguin silencioses per raons turístiques, de preservació de paisatges sonors 

o de l’entorn. 

En qualsevol cas, s’han de tenir en compte les activitats agrícoles i ramaderes 
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existents. 

Els seus valors límit d’immissió poden ser més restrictius que els de les restants 

àrees de la zona de sensibilitat acústica alta i poden ser objecte de declaració 

com 

a zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA). 

Es representa amb una ratlla de color taronja clar (composició RGB: 255 166 0) 

i/o el símbol (A1). 

 

- (A2) Centres docents, hospitals, geriàtrics, centres de dia, balnearis, 

biblioteques, 

auditoris o altres usos similars que demanin una especial protecció acústica. 

S’hi inclouen els usos sanitaris, docents i culturals que demanin, a l’exterior, una 

especial protecció contra la contaminació acústica, com les zones residencials 

de repòs o geriatria, centres de dia, les grans zones hospitalàries amb pacients 

ingressats, les zones docents, com ara campus universitaris, zones d’estudi i 

biblioteques, centres de recerca, museus a l’aire lliure, zones de museus i 

d’expressió cultural i altres assimilables. 

Es representa amb una ratlla de color marró (composició RGB: 166 83 0) i/o el 

símbol (A2). 

 

- (A3) Habitatges situats al medi rural 

Habitatges situats al medi rural que compleixen les condicions següents: estar 

habitats de manera permanent, estar aïllats i no formar part d’un nucli de 

població, ésser en sòl no urbanitzable i no estar en contradicció amb la legalitat 

urbanística. 

Es representa amb una ratlla de color verd fosc (composició RGB: 0 132 0) i/o 

el símbol (A3). 

 

- (A4) Àrees amb predomini del sòl d’ús residencial 

Les zones verdes que es disposin per obtenir distància entre les fonts sonores 

i les àrees residencials no s’assignaran a aquesta categoria acústica, sinó que es 

consideraran zones de transició. 

Es representa amb una ratlla de color verd (composició RGB: 0 255 0) i/o el 

símbol (A4). 
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b) Zona de sensibilitat acústica moderada (B) 

 

Comprèn els sectors del territori que admeten una percepció mitjana de soroll. 

El perímetre de les zones, àrees i edificacions i infraestructures es representa amb 

una ratlla de color groc (composició RGB: 255 255 0). Poden incloure les àrees i 

els usos següents o similars: 

 

- (B1) Àrees on coexisteixen sòl d’ús residencial amb activitats i/o 

infraestructures de transport existents 

Es representa amb una ratlla de color groc (composició RGB: 255 255 0) i/o el 

símbol (B1). 

 

- (B2) Àrees amb predomini de sòl d’ús terciari 

Inclouen els espais destinats amb preferència a activitats comercials i d’oficines, 

espais destinats a restauració, allotjament i altres, parcs tecnològics amb 

exclusió d’activitats productives en gran quantitat, incloent-hi les àrees 

d’estacionament d’automòbils que els són pròpies i totes aquelles activitats i 

espais diferents dels esmentats a (C1). 

Es representa amb una ratlla de color ocre (composició RGB: 255 205 105) i/o 

el símbol (B2). 

 

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

Inclouen els espais d’ús predominantment residencial existents afectats per 

zones de sòl d’ús industrial també existents, com ara polígons industrials o 

d’activitats productives en gran quantitat, que per la seva situació no és possible 

el compliment dels objectius fixats per a una zona (B1). 

Es representa amb una ratlla de color taronja fosc (composició RGB: 242 118 77) 

i/o el símbol (B3). 

 

d) Zona de sensibilitat acústica baixa (C) 

 

Comprèn els sectors del territori que admeten una percepció elevada de soroll. 

El perímetre de les zones, àrees, edificacions i infraestructures es representa amb 

una ratlla de color vermell (composició RGB: 255 0 0). Poden incloure les àrees i 

els usos següents o similars: 
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- (C1) Àrees amb predomini del sòl d’ús terciari, recreatiu i d’espectacles 

Inclouen els espais destinats a recintes firals amb atraccions recreatives, llocs de 

reunió a l’aire lliure, espectacles, i altres assimilables. 

Es representa amb una ratlla de color rosa fort (composició RGB: 255 0 255) i/o 

el símbol (C1). 

 

- (C2) Àrees amb predomini de sòl d’ús industrial 

Inclouen tots els espais del territori destinats o susceptibles de ser utilitzats per 

als usos relacionats amb les activitats industrials i portuàries amb llurs processos 

de producció, els parcs d’abassegament de materials, els magatzems i les 

activitats de tipus logístic, estiguin o no vinculades a una explotació en concret, 

els espais auxiliars de l’activitat industrial, com ara subestacions de 

transformació elèctrica, etc. 

En les àrees acústiques d’ús predominantment industrial es poden tenir en 

compte 

les singularitats de les activitats industrials per a l’establiment dels objectius de 

qualitat, respectant el principi de proporcionalitat econòmica. 

Es representa amb una ratlla de color vermell (composició RGB: 255 0 0) i/o el 

símbol (C2). 

 

- (C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals d’infraestructures de 

transport o altres equipaments públics que els reclamin. 

Inclouen els espais de domini públic en els quals s’ubiquen els sistemes generals 

de les infraestructures de transport viari urbà i interurbà, ferroviari, marítim i aeri. 

Els receptors situats en aquestes àrees, i per a l’avaluació d’activitats, s’han de 

classificar d’acord amb la zona de sensibilitat acústica que els correspondria si 

no existís aquesta afecció. 

Es representa amb una ratlla de color rosa (composició RGB: 247 232 224) i/o 

el símbol (C3). 

 

El pas d’una zona a una altra ha de ser progressiu, és a dir, d’una zona de sensibilitat 

acústica baixa s’ha de passar per una zona de sensibilitat acústica moderada per 

arribar a una zona de sensibilitat acústica alta. 

 

Per tal d’establir els usos del sòl del municipi és necessari l’estudi del planejament 

municipal.  
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A continuació s’exposen els criteris tècnics de zonificació acústica que s’han seguit per 

a l’elaboració del Mapa de Capacitat Acústica, definits per la Diputació de Barcelona. 

 El mapa de capacitat acústica del municipi ha de ser el mateix per tot l’any. Per a la 

gestió i plans de millora, si existeix en un municipi molta estacionalitat, es pot 

treballar amb dos o més mapes de soroll, però cal tenir en compte que els valors 

objectius es comparen amb els nivells de soroll existents al llarg d’un any i no d’un 

període concret. 

 El mapa de capacitat acústica ha d’incloure tot el sòl urbanitzat i tots els sectors de 

desenvolupament previstos en el planejament urbanístic aprovat. 

 La zonificació s’ha de fer, bàsicament, a partir de l’ús predominant del sòl. 

 La major part dels habitatges en un nucli urbà haurien de situar-se en una zona A4 

(ús residencial). Les zones urbanitzades existents A4 i B1 tenen els mateixos 

valors objectius de qualitat, per tant, el fet que sigui una zona amb carrers amb 

més trànsit no comporta haver de passar d’A4 a B1. 

 La zona B1 té uns valors límit més elevats que la zona A4 per a les activitats. Per 

aquest motiu és una zona adequada com a transició entre una zona d’habitatges i 

una zona industrial.   

 Només de manera excepcional es pot considerar una zona o bloc d’habitatges dins 

una zona B3 (àrees afectades per sòl d’ús industrial). I només de manera molt 

excepcional es pot considerar algun habitatge puntual dins una zona C1 o C2 

(exemple: un habitatge dins un polígon industrial). 

 Convé aprovar el mapa al més aviat possible, sense esperar la definició de les 

zones de soroll que correspon als titulars de les infraestructures i que s’han de 

superposar a les zones delimitades. Per tant de moment es considera que no cal 

assenyalar zones C3 ni zones de soroll. 

 El fet que existeixin locals comercials en planta baixa no ha d’influir 

necessàriament en la zonificació, atès que tots els habitatges en ambient interior 

tenen els mateixos valors objectiu i els mateixos valors límit.  

 Atès que les mesures en ambient exterior s’han de prendre a la façana dels 

habitatges, el compliment de les activitats en zones industrials s’ha de dur a terme 

en els habitatges (o dependències d’ús sensible al soroll) més afectats, no en la 

mateixa zona industrial. Per tant, la zonificació d’indrets sense dependències d’ús 

sensible al soroll no té rellevància a nivell pràctic.  
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 La transició entre zones no hauria de ser superior a 5 dB(A) respecte els valors 

límit d’activitats existents. Tenim 5 grups: A2 - A3 / A4 / B1 – B2 / B3 / C1 – C2, 

d’aquesta manera no es considera compatible: la zona A2 amb les zones B1, B2 i 

B3, ni la zona A4 amb la zona B3. 

 Municipis especialment tranquils (turisme rural, etc.) poden plantejar-se zonificar el 

nucli per sota d’A4, per exemple amb nivells d’una zona A2 o A3, però cal 

especificar-ho clarament a l’ordenança.  

 Els interiors d’illa de zones residencials que no es troben afectats pel trànsit són 

susceptibles de ser una zona amb valors límit com els d’una zona A2 o A3, però 

cal especificar-ho clarament a l’ordenança. Es tracta d’evitar en la mesura que 

sigui possible que per exemple equips de condicionament d’aire destorbin el 

tranquilꞏlitat que pot existir en aquestes zones. 

 Les cases rurals aïllades habitades s’han de zonificar, en principi, com a zona A3, 

si tenen activitats pròximes (granges) es poden zonificar com a zona A4. 

 L’establiment de zones ZEPQA en sòl no urbanitzable és competència de la 

Generalitat de Catalunya.  

 Respecte la mida de les zones de sensibilitat acústica, cal evitar segmentar 

excessivament el territori. Tendir a zones grans. Per exemple, per escoles i centres 

esportius, situades dins una zona residencial, posar A4 com a l’entorn, en comptes 

d’A2 només pel centre. 

 
 

e) Concreció del mapa de capacitat acústica: Representació sobre plànol de les 

zones definides. En aquest cas, la representació sobre plànols es farà en un 

fitxer de polígons, el qual tindrà els següents camps: 

 

MUN_INE: Codi INE del municipi (0076) 

ID_MS: Codi identificador de la zona acústica 

ZONA_AC: Zona acústica assignada al polígon 
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3.3. Mapes de superacions 

Les superacions de valors límit es determinen a partir de la comparació entre la 

situació acústica existent (mapes de soroll) i els objectius de qualitat acústica 

establerts en el mapa de capacitat acústica corresponent per a una zona determinada, 

tal i com s’indica a l’esquema següent: 

 

 

 

Per tant, per cada un dels trams de carrers es realitza la diferència de nivells existents 

i els nivells objectius. Si aquesta diferència és igual o inferior a 0, en aquell tram de 

carrer no se superen els objectius de qualitat acústica. En cas contrari, si la diferència 

és superior a 0, en aquell tram s’estan superant els objectius de qualitat acústica. En 

aquestes zones, doncs, s’haurà de fer un estudi exhaustiu que indiqui el motiu de la 

superació i la font de soroll principal. L’objectiu de l’Ajuntament serà reduir la diferència 

de nivells fins assolir una diferència de 0 dB(A). 

 

 

 

 

Mapa de 
soroll

Mapa de 
capacitat 
acústica

Mapa de 
superacions
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Zona Zona Descripció de la zona 

Valors objectiu 
(Annex A Reglament) 

Valors límit infraestructures 
(Annex 1 i 2 de la Llei 16/2002) (*) 

Valors límit 
activitats (LAr) 

(Annex 3 Llei 16/2002) Zona equivalent 
d’acord amb el 

RD 1367/2007 i la 
Llei 37/2003 (**) 

Zones 
existents 

Zones 
noves 

Existents Noves LAFmax Existents Noves 

nit dia nit dia nit dia nit dia  nit dia nit dia 

A 

A1 Espais d’interès natural i altres - - - - - - - g) espacios naturales 

A2 Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i 
cultural 

50 60 45 55 50 60 45 55 80 40 50 40 50 e) uso sanitario, 
docente y cultural 

A3 Habitatges situats al medi rural 52 62 47 57 52 62 47 57 85 42 52 42 52 - 

A4 Predomini del sòl d’ús residencial 55 65 50 60 55 65 50 60 85 45 55 45 55 a) uso residencial 

B 

B1 Coexistència de sòl d’ús residencial amb 
activitats i/o infraestructures de transport 

55 65 55 65 55 65 55 65 85 50 60 50 60 - 

B2 Predomini del sòl d’ús terciari diferent a C1 
(oficines , estacionament automòbils) 

60 70 55 65 60 70 55 65 88 50 60 50 60 d) uso terciario 
distinto a c) 

B3 Àrees urbanitzades existents afectades per 
sòl d’ús industrials 

55 65 55 65 55 65 55 65 85 55 65 50 60 - 

C 

C1 Usos recreatius i d’espectacles 63 73 58 68 63 73 58 68 90 58 68 53 63 c) uso recreativo y 
espectáculos 

C2 Predomini de sòl d’ús industrial 65 75 60 70 65 75 60 70 90 60 70 55 65 b) uso industrial 

C3 Sistemes generals d’infraestructures de 
transport o altres equipaments públics 

- - - - - - - f) Sistemas 
generales 

Altres 

Zona 
soroll 

Territori afectat per infraestructures de 
transport viari, ferroviari, marítim i aeri. 

- - - - - - - 
Z. de Servidumbres 
acústicas (art. 7 a 12 
RD 1367/2007) 

ZARE 
Zones Acústiques de Règim Especial, per 
la presència de nombroses activitats.  
2cops/setmana > 15 dB(A) valors zona C 

- - - - - - - 
≈ Zonas de 
protección acústica 
Especial (art. 25 Ley) 

ZEPQA 
Zona d’Especial Protecció de la Qualitat 
Acústica.  
Soroll ambiental: ≤ 40 – 50 dB(A). 

- - - - - - - 
≈ Reservas de 
sonidos de origen 
natural (art. 21 Ley) 
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4. ANÀLISI DELS RESULTATS DELS PUNTS DE MESURA 

4.1. Mapes de soroll 

4.1.1. Mapes de soroll de dia i nit 

A continuació es mostren els mapes de soroll obtinguts dels períodes diürn i nocturn. 
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 Il∙lustració 3: Mapa de soroll diürn del nucli d’Arenys de Munt 
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  Il∙lustració 4: Mapa de soroll diürn del nucli  Collsacreu. 



 

25 
 

    

 Il∙lustració 5: Mapa de soroll diürn d’Arenys residencial, Aiguaviva. 
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    Il∙lustració 6: Mapa de soroll diürn del Mas Gabana, Torrentbó, els Tres Turons. 
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                  Il∙lustració 7: Mapa de soroll nocturn del nucli d’Arenys de Munt 



 

28 
 

           

                         Il∙lustració 8: Mapa de soroll nocturn del nucli Collsacreu.
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∙               Il∙lustració 9: Mapa de soroll nocturn d’Arenys residencial, Aiguaviva. 
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             Il∙lustració 10: Mapa de soroll nocturn del Mas Gabana, Torrentbó, els Tres Turons. 
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4.1.2. Memòria descriptiva dels mapes 

Per la realització dels mapes diürn i nocturn del municipi d’Arenys de Munt es fixen 5 

punts de mesurament de llarga durada (24h) i 25 de curta (15 minuts), tant en període 

diürn/vespertí com nocturn. 

 

4.1.2.1. Punts de llarga durada 

A la següent taula es resumeix la ubicació dels punts de llarga durada, la data 

d’instalꞏlació de l’equip i els nivells mesurats, en període dia, vespre i nit. 

Punt de mesura LAeq, T [dB(A)] 

Punt Carrer Data instalꞏlació Ld Le Ln Lden 

1 C\ C, 2-8 02/03/2015 54.1 46.6 47.4 52.4 

2 C\ Torrent Puig, 21 02/03/2015 59.5 55.2 50.7 57.7 

3 C\ Sant Pau, 57 03/03/2015 70.8 68.4 62.2 69.1 

4 Rbla. St. Martí, 21 04/03/2015 59.4 54.1 50.4 57.5 

5 C-61, 3-5 04/03/2015 73.8 68.4 65.3 71.9 

Taula 2: Nivells mesurats en els punts de llarga durada 

A continuació es comenten els resultats obtinguts per a cada punt de mesurament. 
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Punt 01: Carrer C, 2-8 (Zona industrial) 

 

S’instalꞏla el sonòmetre en un domicili particular, situat davant de la zona industrial i 

d’un carrer on circulen vehicles pesants del servei de deixalleria. Es pretén conèixer 

l’afectació del soroll provinent de la zona industrial i del transit de vehicles per aquest 

carrer.  

Així doncs, la principal font de soroll en aquest punt és el trànsit de vehicles que 

circulen pel carrer C juntament amb l’activitat del polígon industrial, donant com a 

resultat durant el període dia un nivell de 54.1 dB(A), 46.6 dB(A) en el període vespre, i 

47.4 dB(A) en el període nit. El valor Lden resultant és de 52.4 dB(A). No es superen 

els límits permesos, però de nit els valors son superiors al vespre tal i com s’observa a 

la gràfica de l’evolució temporal, a primeres hores del matí el nivell augmenta degut al 

pas de vehicles, pesants i lleugers. 

 

Punt 02: Torren Puig, 21 (Zona industrial) 

El sonòmetre s’instalꞏla a un bar del polígon industrial Torrent d’en Puig a l’entrada del 

polígon industrial i proper a la infraestructura C-61. 

Es pretén avaluar l’afectació del soroll derivat del polígon industrial i de la C-61.  

La gràfica temporal mostra un nivell de soroll constant de vehicles durant el dia, de 

59.5 dB(A), i de 55.2 dB(A) al vespre. Durant la nit el nivell d’immissió és de 50.7 

dB(A), on es poden observar els pics amb el pas dels vehicles. No es superen els 

valors límits fixats per aquesta zona.  

   

 

Punt 03: Carrer de Sant Pau, 57 (C-61) 

 

Aquest punt de mesura es veu afectat per l’elevat pas de vehicles de la C-61. El 

sonòmetre està ubicat al segon pis d’una vivenda particular davant mateix de la 

infraestructura i d’una activitat industrial.  

Es tracta d’una carretera amb una alta intensitat de circulació de vehicles, tant lleugers 

com pesants. 

Observant la gràfica temporal s’observa un nivell sonor alt i continu durant el dia, que 

nomes es veu reduït durant la nit, on s’aprecia la reducció del pas de vehicles en el 

temps, i on s’enregistren pics de soroll amb un marge dinàmic de gairebé 20 dB(A). El 

valor durant el període dia és 70.8 dB(A), de 68.4 dB(A) durant el període vespre, i de 

62.2 dB(A) durant la nit, superant-se els valors límits d’immissió als receptors més 
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sensibles. El soroll residual en absència de vehicles, amb valors al voltant dels 50 

dB(A) podria ser atribuïble a l’activitat industrial. 

 

 

Punt 04: Rambla Sant Martí, 21 (Policia Local)  

 

La instalꞏlació del sonòmetre es realitza al primer pis de les dependencies de la Policia 

Local, en ple centre del nucli urbà, davant de la Rambla Sant Martí número 21. Aquest 

punt és troba ubicat en una zona cèntrica amb coexistència d’activitats de restauració, 

comerços, vianants i pas de vehicles de forma intermitent amb sòl d’ús residencial. 

És una zona amb força activitat i així ho mostren els valors obtinguts, amb 59.7 dB(A) 

durant el període dia, 54.1 dB(A) durant el període vespre i 50.4 dB(A) durant el 

període nit. Els valors estan al llindar dels límits d’immissió exterior, i no es superen els 

màxims permesos per aquesta zona. Aquests nivells es poden veure afectats per les 

obres de millora que s’estan realitzant a les rambles. 

 

Punt 05: C-61, 3-5  

 

El punt de mesura s’ubica a un taller mecànic de vehicles davant de la C-61 i sota de 

l’autopista C-32. Es tracta d’una carretera amb elevat trànsit de vehicles de tot tipus. 

Es tracta d’una via d’accés al municipi on el pas de vehicles es continu. S’observa 

doncs un nivell de soroll alt durant el període diürn de 73.8 dB(A), nivell que va 

disminuint al període vespertí a 68.4 dB(A). Durant el període nocturn el nivell de soroll 

és redueix a 65.3 dB(A) essent tots ells valors molt elevats que superen els límits del 

Mapa de Capacitat acústica. En la gràfica d’evolució temporal s’observa un nivell 

continu dels valors sonors. 
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4.1.2.2. Punts de curta durada 

A la taula següent s’observa la ubicació i els nivells obtinguts (dia i nit) en la realització 

dels mesuraments de curta durada: 

Punt Ubicació Data de la mesura 
LAeq, 15’ [dB(A)] 

(DIA) 

1 Carrer Llorenç Trias, 6 02/03/2015 55.2 

3 Rambla Riera i Penya, 22-26 03/03/2015 68.7 

5 Carrer Generalitat, 17 03/03/2015 55.2 

7 Passeig Joan XXIII, 4 03/03/2015 70.8 

9 Carretera Cornellà a Fogars de Tordera 04/03/2015 61.1 

11 Carretera Lourdes, 25 (CEIP Sobirans) 04/03/2015 50.9 

13 Avinguda Panagall, 93 05/03/2015 59.1 

15 Avinguda Panagall, 1 05/03/2015 57.1 

17 C-61, 8-10 04/03/2015 71.1 

19 C-61, 71 04/03/2015 69.3 

21 C-61, 31 04/03/2015 73.2 

22 Carrer Garbí, 84 02/03/2015 45.9 

23 Carrer Ramon Llull, 2 02/03/2015 50.4 

24 Carrer els Roures,  02/03/2015 42.2 

25 Carrer dels Cirerers, 160 03/03/2015 47.9 

T aula 3: Nivells diürns mesurats en els punts de curta durada 

Punt Ubicació Data de la mesura 
LAeq, 15’ [dB(A)] 

(NIT) 

2 Carrer Llorenç Trias, 6 05/03/2015 47.9 

4 Rambla Riera i Penya, 22-26 05/03/2015 59 

6 Carrer Can Borrell, 31 05/03/2015 56.1 

8 Passeig Joan XXIII,4 05/03/2015 55.1 

10 Carretera Cornellà a Fogars de Tordera, 22-26 05/04/2015 41.1 

12 Carretera Lourdes, 25 05/04/2015 34.4 

14 Rambla Riera i Penya, 83 05/03/2015 50.8 

16 C-61, 8-10 05/03/2015 59.7 

18 Carrer Rial d’en Pasqual, 23 05/03/2015 51.3 

20 C-61, 55 05/03/2015 60.3 

Taula 4: Nivells nocturns mesurats en els punts de curta durada 
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El repartiment dels punts de mesura per tot el municipi ens han permès caracteritzar 

cada un dels carrers del municipi, obtenint així els mapes de soroll, de dia i de nit. De 

l’anàlisi dels mapes se’n desprenen les següents observacions: 

 

I. Arenys de Munt és un municipi format per un nucli urbà consolidat i 

urbanitzacions residencials al seu voltant, algunes d’elles allunyades del nucli. 

Les principals infraestructures i fonts de soroll del municipi són la C-61, que 

travessa el nucli de sud a nord, i l’autopista C-32 al sud del municipi. Aquesta 

ultima no afecta tan directament les zones residencials. 

II. La carretera C-61 provoca una afectació del nivell d’immissió a les vivendes 

properes a la infraestructura degut a la proximitat i al elevat i continu pas del 

trànsit, amb un nivell sonor per sobre dels límits.  

En aquest pas de vehicles s’inclouen tan els vehicles pesants com lleugers. 

Entre el període diürn/vespertí i nocturn hi ha un descens significatiu dels nivells 

mesurats degut a la disminució del volum de trànsit, tot i que els nivells continuen 

sent alts. 

III. Aquestes urbanitzacions residencials són zones tranquilꞏles, i únicament es 

veuen afectades pel soroll dels vehicles que hi accedeixen, i per les 

infraestructures properes a la primera línia de cases.  

IV. A les zones del municipi estrictament residencials s’hi mesuren uns nivells de 

soroll força moderats, tant durant el dia com la nit. 

V. El nucli d’Arenys disposa d’una petita zona industrial (Torren d’en Puig) amb 

nivells moderats i dins dels límits, sense perjudici per les residencies del voltant.  
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4.2. Zonificació acústica del territori 

4.2.1. Mapa d’usos del sòl 

A continuació es detalla el mapa d’usos del sòl del municipi d’Arenys de Munt, facilitat 

pels serveis tècnics de l’Ajuntament. 
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         Il∙lustració 11: Usos del sòl (Poum Arenys de Munt ‐ Març 2003) 
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4.2.2. Proposta del mapa de capacitat acústica  

S’observa a continuació el Mapa de Capacitat Acústica del municipi d’Arenys de Munt. 
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Il∙lustració 12: Mapa de capacitat acústica d’Arenys de Munt.
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Il∙lustració 13: Mapa de capacitat acústica de Collsacreu.
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Il∙lustració 14: Mapa de capacitat acústica d’Arenys residencial, Aiguaviva.
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Il∙lustració 15: Mapa de capacitat acústica del Mas Gabana, Torrentbó i els Tres Turons..
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4.2.3. Memòria descriptiva del mapa de capacitat acústica 

Per l’elaboració del mapa de capacitat acústica del municipi s’han seguit les fases que especifica 

l’Article 3 del Decret 245/2005, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes de 

capacitat acústica. modificat segons el Decret 176/2009, de 10 de novembre. La zonificació 

acústica del territori s’ha realitzat d’acord amb l’especificat a l’Article 6 del mateix Decret, 

desglossat alhora a l’Annex 1.Les fases són les següents: 

 

I. Identificació dels emissors acústics del territori 

II. Determinació del nivell sonor ambiental 

III. Zonificació acústica del territori 

IV. Concreció del mapa de capacitat acústica 

A continuació es detalla cada una de les fases pel municipi d’Arenys de Munt: 

 

I. Identificació dels emissors acústics del territori: 

S’identifiquen els següents emissors acústics: 

o Infraestructures viàries: 

- C-32 

- C-61 

- BV-5031 

 

o Polígons industrials: 

- Torrent d’en Puig 

 

 

II. Determinació del nivell sonor ambiental: 

Per a determinar el nivell sonor existent es fixen 5 punts de mesurament de llarga durada (24h) i 

25 punts de curta durada (15 minuts), tant en període dia com en període nit. La ubicació dels 

punts de mesurament així com la metodologia es concreta a l’apartat 3.1 d’aquesta memòria. 

S’adjudica, a cada un dels trams de carrer del municipi, un punt de mesurament (i per tant un 

nivell equivalent) dels 30 totals, atenent al criteri de representativitat del mesurament assimilat, 

fonamentalment degut a la proximitat i similitud de les característiques del tram on s’ha obtingut 

la mostra i el tram a què s’assimila. S’obté d’aquesta manera el mapa de soroll existent al 

municipi, tant diürn com nocturn. 
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III. Zonificació acústica del territori: 

Aquesta fase consisteix en l’agrupació de les parts del territori que tenen la mateixa capacitat 

acústica, d’acord amb els mapes de soroll i el planejament urbanístic del municipi. D’aquesta 

manera el nucli urbà del municipi ha de quedar dividit en les següents zones: 

  
Valors límit d’immissió en dB(A) 

Ld (7h-21h) Lv (21h-23h) Ln (23h-7h) 

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  

- - - 

                 Taula 5: Valors límit d'immissió en dB(A) 

Valors d’atenció: en les zones urbanitzades existents i per als usos del sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), i per a 
habitatges existents en el medi rural (A3), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A). 
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IV. Concreció del mapa de capacitat acústica: 

 

Per a l’elaboració del mapa de capacitat acústica d’Arenys de Munt s’ha tingut en compte l’estat 

del mapa de capacitat acústica dels municipis limítrofs en zones urbanitzades, amb l’objectiu de 

donar continuïtat al mapa. Així es comprova com no hi ha cap incompatibilitat acústica entre les 

propostes de mapes de capacitat acústica. 

 

El mapa de capacitat acústica del municipi es realitza de manera consensuada entre els tècnics 

de l’Ajuntament i els tècnics de Debeacústica, basant-se en els criteris de zonificació que 

proposa la Diputació de Barcelona. 

Al municipi d’Arenys de Munt es defineixen cinc zones de sensibilitat acústica: 

A2: Àrees amb predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural. 

S’ha inclòs en aquesta zonificació l’escola Sobirans i l’escola Sant Martí .  

 

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

S’inclou en aquesta zonificació la major part de l’àrea urbanitzada residencial del municipi. 

Els interiors d’illa de les zones residencials tancades al trànsit rodat que es troben classificades 

com a (B1), tindran la consideració d’una zona (A4). 

B1: Àrees on coexisteixen sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de 

transport existents. 

S’ha classificat com a B1 aquelles zones del municipi on hi ha una coexistència entre ús 

residencial amb activitats ja sigui comercials o industrials, així com les àrees on coexisteixen 

vivendes amb la Carretera C-61. 

Pel que fa a les illes d’habitatges amb coexistència de zona de sensibilitat acústica A4 i B1, s’ha 

pres com a criteri general de considerar B1 només la primera línia de habitatges que tenen una o 

més façanes al carrer que es considera B1. Els habitatges d’aquest tipus d’illa que cap de les 

seves façanes doni a un carrer B1, serà considerada A4.    

B2: Àrees amb predomini de sòl d’ús terciari 

S’ha inclòs en aquesta zonificació la zona esportiva d’Arenys de Munt. 

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

Són classificats com a C2 el polígon industrial del municipi i el sòl classificat com a industrial. 
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4.3. Mapa de superacions 

4.3.1. Mapes de superacions de dia i de nit  

A continuació es detallen els mapes de superacions del municipi, de dia i de nit. 
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       Il∙lustració 16: Mapa de superació diürn d’Arenys de Munt. 
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Il∙lustració 17: Mapa de superació diürn de Collsacreu. 
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 I il∙lustració 18: Mapa de superació diürn d’Arenys residencial, Aiguaviva. 
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Il∙lustració 19: Mapa de superació diürn del Mas Gabana, Torrentbó, els Tres Turons.
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Il∙lustració 20: Mapa de superació nocturn d’Arenys de Munt.
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Il∙lustració 21: Mapa de superació nocturn de Collsacreu. 
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Il∙lustració 22: Mapa de superació nocturn d’Arenys residencial, Aiguaviva. 
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Il∙lustració 23: Mapa de superació nocturn del Mas Gabana, Torrentbó, els Tres Turons.  
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4.3.2. Memòria descriptiva dels mapes de superacions.  

El mapa de superació és el resultat de fer la resta del nivell existent en un carrer 

(extret del mapa de soroll) i el nivell màxim que es considera que pot haver en aquell 

mateix punt (extret del mapa de capacitat acústica). 

S’observa en els mapes de superacions que les zones on es superen els límits 

establerts tant en període diürn com en nocturn són: 

- La zona sud del municipi, amb l’autopista C-32 i la C-61 a l’entrada del 

municipi per Vallvidrera amb superacions dels nivells límits d’immissió 

durant el dia de 9 dB(A) i 10 dB(A) de nit, degut al pas de elevat de trànsit 

continuat. 

- Les façanes de la primera línia d’habitatges més properes a la C-61 

(km3,5),  a l’entrada sud del nucli d’Arenys de munt, i al pas de la C-61 

davant la rambla Riera i Penya, amb superacions dels nivells límits durant 

el dia de 6  i 4 dB(A) respectivament, degut al pas del trànsit. 

-   Les façanes de la primera línia d’habitatges més properes a la C-61 

entre el kilòmetre 4 al 5, amb superacions dels nivells límits d’immissió 

durant el dia de 8 dB(A)  i 7 dB(A) durant la nit. 

  

A continuació s’exposa una taula que resumeix les superacions durant el període 

diürn/vespertí: 

Punt(s) Zona Superació [dB(A)] Origen soroll 

  5 (llarga)  Carretera C-61(Vallvidrera)  +9  Trànsit 

3 (curta)  Rbla. Riera i Penya(C-61) +4 Trànsit 

7 (curta) Psg. Joan XXIII(C-61) +6  Trànsit 

      19(curta)  Carretera C-61(Bellsolell) +4 Trànsit 

      21(curta)    Carretera C-61, 71 +8 Trànsit 

Taula 6: Recull dels dB(A) de superació en període diürn 
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En la següent taula es detallen les zones de superació corresponents al mapa de 

superació nocturn: 

Punt(s) Zona Superació [dB(A)] Origen soroll 

5 (llarga)  Carretera C-61(Vallvidrera) +10   Trànsit 

3 (llarga) Carrer Sant Pau (C-61) +7   Trànsit 

4(curta) Rbla.Riera i Penya  +4 Trànsit 

16(curta) C-61(8-10) +5 Trànsit 

20(curta) C-61(55) +5 Trànsit 

Taula 7: Recull dels dB(A) de superació en període nocturn 

 

5. PROPOSTES DE MILLORA 

Propostes de Pla d’Acció. 

Després d’analitzar la cartografia acústica desenvolupada (mapa de soroll, capacitat i 

superació acústica), es determina la necessitat d’implantar un seguit d’actuacions que 

permetin assolir els objectius de qualitat acústica definits al mapa de capacitat. A tal 

efecte, en aquest apartat s’incorporen algunes propostes que podrien formar part d’un 

conjunt de mesures, recollides en els Plans d’Acció del municipi. A continuació es 

presenten algunes propostes de línies d’actuació: 

 

a. Incorporació de criteris acústics en les obres de millora de l’espai públic. Reducció 

de l’impacta acústic produït per actuacions sobre la via pública. 

 

b. Incorporació de criteris acústics en la gestió de serveis municipals, en especial a la 

gestió de la recollida de brossa. 

 

c. Control d’emissions de soroll de vehicles a motor. En colꞏlaboració amb la policia 

municipal, es realitzarien a terme campanyes periòdiques de control de les emissions 

produïdes pels vehicles més sorollosos: ciclomotors i vehicles pesants. 

 

d. Desenvolupament de programes de sensibilització acústica. Aquests podran 

comprendre tant campanyes de sensibilització per a escoles (Agenda 21 Escolar), com 

activitats de divulgació de jornades com el Dia Mundial Contra el Soroll, entre d’altres. 
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e. Conservació de les zones tranquilꞏles al municipi, mitjançant la regulació del trànsit i 

les activitats. 

 

En desenvolupament i implantació d’aquestes propostes, s’aconsella una priorització 

atenent a les principals causes de superació acústica del municipi, així com una revisió 

periòdica que permeti, mitjançant paràmetres indicadors, avaluar-ne l’efectivitat i 

definir-ne les correccions de desviacions oportunes. 
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6. CONCLUSIONS 

 

6.1. Mapa de soroll 

La principal font de soroll és la provocada pel trànsit de la C-61 i la C-32. Aquestes 

vies de mobilitat que travessen el municipi d’Arenys de Munt, provoquen que en el 

període diürn s’hi mesuren uns nivells de soroll elevats. Pel que fa al període nocturn, 

tot i que s’enregistra una disminució notable del soroll degut al descens dels vehicles 

que circulen, els nivells continuen sent considerables. 

 

6.2. Mapa de Capacitat Acústica 

A continuació s’exposa, a mode de síntesi, el percentatge de superfície inclosa 

a cada zonificació del mapa de capacitat acústica: 

 

Zonificació acústica Superfície (m2) Percentatge (%) 

         A2    16.202,8        0.95 

A4 1.368.164 79.96 

B1 159.727,5 9.34 

B2 39.664 2.32 

C2 127.223,4 7.44 

 1.710.981,7 100 

Taula 8: Percentatge de superfície inclosa a cada zonificació acústica 
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6.3. Mapa de Superacions 

 

A continuació es desglossen els percentatges de trams de carrer (respecte el total de 

trams de carrer del municipi) on es superen els nivells de capacitat acústica: 

 

Superació Període dia Període nit 

No superen 92.78 94.3 

Superen entre 1 i 4 dB(A) 2.09 1.33 

Superen entre 5 i 9 dB(A) 5.13 3.99 

Superen en més de 9 dB(A) 0 0.38 

Taula 9: Percentatge de trams de carrer que superen els nivells de capacitat acústica 
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ANNEX 1: PUNTS DE MESURAMENT DE LLARGA DURADA 
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Punt 1: Carrer C, 2-8 (Zona industrial)  

Lden: 52.4 dB(A) 

LCeq: 61.9 dB 

LA10: 49.9 dB(A) 

LA50: 39.3 dB(A) 

LA90: 28 dB(A) 

Ldia: 54.1 dB(A) 

Lvespre: 46.6 dB(A) 

Lnit: 47.4 dB(A) 

Data inici: 02/03/2015 

Hora d’inici: 12:52h 

Hora de finalització: 12:40h  

Període del registre: 5 min.  

Període total: 24 h. 

Tipus de paviment: Asfalt 

Nombre de carrils de circulació: 1 

Nombre de sentits de circulació: 2 

Alçada del sonòmetre: Primer pis 

 

Descripció del punt de mesurament:  

La instalꞏlació del sonòmetre es realitza al carrer C, en un domicili particular davant la 

zona industrial i afectat per una via de pas de vehicles pesants a primeres hores del 

matí .  

Informació de les fonts sonores: 

La principal font de soroll és el pas de vehicles. De nit els nivells son superiors al 

vespres degut al pas de vehicles pesants a partir de les 6 del matí. 

  

Evolució temporal del període de 24 hores: 
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Punt 2: Torren Puig, 21(Zona industrial)  

Lden: 57.7 dB(A) 

LCeq: 72.3 dB 

LA10: 60.3 dB(A) 

LA50: 55.5 dB(A) 

LA90: 34.2 dB(A) 

Ldia: 59.5 dB(A) 

Lvespre: 55.2 dB(A) 

Lnit: 50.7 dB(A) 

Data inici: 02/03/2015 

Hora d’inici: 13:25 h 

Hora de finalització: 13:20 h  

Període del registre: 5 min.  

Període total: 24 h. 

Tipus de paviment: Asfalt 

Nombre de carrils de circulació: 2 

Nombre de sentits de circulació: 2 

Alçada del sonòmetre: 4.5m 

 

Descripció del punt de mesurament:  

El sonòmetre s’instalꞏla a un bar del polígon industrial Torrent d’en Puig. Tal i com 

s’observa a la fotografia, el balcó té visió directa de la principal entrada al polígon i a la 

infraestructura C-61. 

 

Informació de les fonts sonores: 

La principal font de soroll a la zona és el pas de vehicles a la zona industrial i la C-61, 

via d’entrada  al municipi i a la zona industrial. El soroll es continu i elevat, excepte en 

el període nocturn, on es pot apreciar a la gràfica d’evolució temporal els pics de soroll 

causats pel pas de vehicles i el soroll de fons residual per sota dels 40 dB(A). 

 

Evolució temporal del període de 24 hores: 
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Punt 3: Carrer de Sant Pau, 57 (C-61)  

Lden: 69.1 dB(A) 

LCeq: 74.6 dB 

LA10: 73.6 dB(A) 

LA50: 63.7 dB(A) 

LA90: 42.2 dB(A) 

Ldia: 70.8 dB(A) 

Lvespre: 68.4 dB(A) 

Lnit: 62.2 dB(A) 

Data inici: 03/03/2015 

Hora d’inici: 13:15h 

Hora de finalització: 13:00h  

Període del registre: 5 min.  

Període total: 24 h. 

Tipus de paviment: Asfalt 

Nombre de carrils de circulació: 2 

Nombre de sentits de circulació: 2 

Alçada del sonòmetre: Segon Pis 

 

Descripció del punt de mesurament:  

 

Aquest punt pertany a un domicili particular situat al interior del nucli i davant la 

carretera C-61, que travessa el municipi i que és una via molt transitada. També es 

troba ubicat davant una activitat industrial.  

Informació de les fonts sonores: 

La principal font de soroll a la zona és el pas de vehicles per la carretera C-61. Tal i 

com es descriu al Punt 1, es tracta d’una carretera amb una alta intensitat de circulació 

de vehicles, tant lleugers com pesants. 

A la nit, però, moment en què el pas de vehicles s’espaia en el temps, s’enregistren 

pics de soroll amb un marge dinàmic de gairebé 20 dB(A), però degut a la disminució 

de tràfic, el soroll residual podria ser atribuïble a l’activitat industrial amb nivells al 

voltant dels 50 dB(A). 

Evolució temporal del període de 24 hores: 
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Punt 4: Rambla Sant Martí, 21 (Policia Local)  

Lden: 57.8 dB(A) 

LCeq: 69.3 dB 

LA10: 65.4 dB(A) 

LA50: 53.4 dB(A) 

LA90: 36.8 dB(A) 

Ldia: 59.7 dB(A) 

Lvespre: 54.1 dB(A) 

Lnit: 50.4 dB(A) 

Data inici: 04/03/2015 

Hora d’inici: 13:00h 

Hora de finalització: 13:10 h  

Període del registre: 5 min.  

Període total: 24 h. 

Tipus de paviment: Asfalt 

Nombre de carrils de circulació: 2 

Nombre de sentits de circulació: 2 

Alçada del sonòmetre: 4.5m 

 

Descripció del punt de mesurament:  

La instalꞏlació del sonòmetre es realitza al primer pis de les dependencies de la Policia 

Local, en ple centre del nucli urbà, a la Rambla Sant Martí número 21. Aquest punt és 

troba ubicat en una zona cèntrica amb coexistència d’activitats, comerços, vianants i 

pas de vehicles de forma intermitent amb sòl d’ús residencial. 

Informació de les fonts sonores: 

La principal font de soroll en aquest punt és el soroll dels vehicles i el pas de vianants.  

 

 

Evolució temporal del període de 24 hores: 
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Punt 5: C-61, 3-5  

Lden: 65.1 dB(A) 

LCeq: 72.2 dB 

LA10: 68.9 dB(A) 

LA50: 62.8 dB(A) 

LA90: 45.6 dB(A) 

Ldia: 66.9 dB(A) 

Lvespre: 63.4 dB(A) 

Lnit: 57.3 dB(A) 

Data inici: 04/03/2015 

Hora d’inici: 13:30h 

Hora de finalització: 1:40h  

Període del registre: 5 min.  

Període total: 13 h. 

Tipus de paviment: Asfalt 

Nombre de carrils de circulació: 2 

Nombre de sentits de circulació: 2 

Alçada del sonòmetre: 2m 

 

Descripció del punt de mesurament:  

El punt de mesura s’ubica a un taller de vehicles davant de la C-61 i sota de l’autopista 

C-32. Es tracta d’una carretera amb un trànsit intens, i amb elevada circulació de 

vehicles de tot tipus. 

 

Informació de les fonts sonores: 

La font de soroll en aquest punt és el pas de vehicles (tant lleugers com pesants), 

continu al llarg del dia, procedents de la C-61 i de l’autopista C-32.  

 

Evolució temporal del període de 24 hores: 
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ANNEX 2: PUNTS DE MESURAMENT DE CURTA DURADA  
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Punt 01: Carrer Llorenç Trias, 6 (Arenys Residencial) 

Període diürn 
LAeq: 55.2 dB(A) 

LCeq: 62.1 dB 

LA10: 50.9 dB(A) 

LA50: 45.7 dB(A) 

LA90: 42.5 dB(A) 

Data: 02/03/2015 

Hora d’inici: 09:49h 

Hora de finalització: 10:04h  

Període del registre: 1s.  

Període total: 15 min. 

Vehicles pesants: 0 

Vehicles lleugers: 5 

Motocicletes: 0 

Tipus de paviment: Asfalt 

Nombre de carrils de circulació: 2 

Nombre de sentits de circulació: 2 

Alçada del sonòmetre: 1.5 m. 

 

Descripció del punt de mesurament:  
 
El punt de mesurament s’ubica a la urbanització d’Arenys residencial, ubicada al sud-
est del municipi. Es tracta d’una urbanització tranquilꞏla, on el trànsit que hi circula és 
format pels veïns de la urbanització. La primera línia de cases està tocant la C-61, via 
d’elevat pas de vehicles. 
 
Informació de les fonts sonores: 
 
La principal font sonora és la circulació de vehicles per la C-61 i els vehicles que 
accedeixen a la zona residencial pels carrers de la urbanització, a més d’alguns 
lladrucs de gossos espontanis. Per la resta, la zona és tranquilꞏla. 
  
 
Evolució temporal del període de 15 minuts: 
 

 
 
 



 

68 
 

Punt 02: : Carrer Llorenç Trias, 6 (Arenys Residencial) 

Període nocturn 
LAeq: 47.9 dB(A) 

LCeq: 53.3 dB 

LA10: 41.9 dB(A)  

LA50: 34.6 dB(A)  

LA90: 31.1 dB(A) 

Data: 05/03/2015 

Hora d’inici: 01:47h 

Hora de finalització: 02:02h  

Període del registre: 1s.  

Període total: 15 min. 

Vehicles pesants: 0 

Vehicles lleugers: 0 

Motocicletes: 0 

Tipus de paviment: Asfalt 

Nombre de carrils de circulació: 2 

Nombre de sentits de circulació: 2 

Alçada del sonòmetre: 1.5 m. 

 

Descripció del punt de mesurament:  
 
El punt de mesurament s’ubica a la urbanització d’Arenys residencial, ubicada al sud-
est del municipi. Es tracta d’una urbanització tranquilꞏla, on el trànsit que hi circula és 
format pels veïns de la urbanització. La primera línia de cases està tocant la C-61, via 
d’elevat pas de vehicles. 
 
Informació de les fonts sonores: 
 
La principal font sonora a la zona és la circulació dels vehicles, al no circular cap 
vehicle durant l’enregistrament, es percep el soroll provinent de la carretera C-61 a tan 
sols 150m. del punt de mesura amb el pas de 6 vehicles, tal i com es pot observar a la 
gràfica d’evolució temporal. La resta de la urbanització és una zona tranquilꞏla. 
 
 
Evolució temporal del període de 15 minuts: 
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Punt 03: Rambla Riera i Penya, 22-26 (Munt Bikes) 

Període diürn 
LAeq: 68.7 dB(A) 

LCeq: 76.1 dB 

LA10: 71.5 dB(A) 

LA50: 64.3 dB(A) 

LA90: 53.7 dB(A)  

Data: 03/03/2015 

Hora d’inici: 15:53h 

Hora de finalització: 16:16h  

Període del registre: 1s.  

Període total: 13 min. 

Vehicles pesants: 8 

Vehicles lleugers: 228 

Motocicletes: 10 

Tipus de paviment: Asfalt 

Nombre de carrils de circulació: 2 

Nombre de sentits de circulació: 2 

Alçada del sonòmetre: 1.5 m. 

 

Descripció del punt de mesurament:  
 
El carrer on es realitza el mesurament esta ubicat al sud del nucli municipal i és la 
principal via d’accés al centre. Té un elevat pas de vehicles. 
 
Informació de les fonts sonores: 
 
La principal font sonora a la zona és la circulació dels vehicles de manera constant i 
amb elevat nivell sonor. 
 
 
Evolució temporal del període de 15 minuts: 
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Punt 04: Rambla Riera i Penya, 22-26 (Munt Bikes) 

Període nocturn 
LAeq: 59 dB(A) 

LCeq: 62.2 dB 

LA10: 56 dB(A) 

LA50: 36.7 dB(A) 

LA90: 32.8 dB(A) 

Data: 05/03/2015 

Hora d’inici: 1:10h 

Hora de finalització: 1:25h  

Període del registre: 1s.  

Període total: 15 min. 

Vehicles pesants: 0 

Vehicles lleugers: 12 

Motocicletes: 0 

Tipus de paviment: Asfalt 

Nombre de carrils de circulació: 2 

Nombre de sentits de circulació: 2 

Alçada del sonòmetre: 1.5 m. 

 

Descripció del punt de mesurament:  
 
El carrer on es realitza el mesurament esta ubicat al sud del nucli municipal i és la 
principal via d’accés al centre. Té un elevat pas de vehicles. 
 
Informació de les fonts sonores: 
 
La principal font sonora a la zona és la circulació dels vehicles, on clarament es poden 
observar al gràfic d’evolució temporal, amb marges dinàmics de 40 dB(A) en absència 
de tràfic i amb soroll residual de fons. 
 
 
Evolució temporal del període de 15 minuts: 
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Punt 05: Carrer Generalitat, 17 (Escola Sant Martí) 

Període diürn 
LAeq: 55.2 dB(A) 

LCeq: 68.6 dB 

LA10: 57.1 dB(A) 

LA50: 48.8 dB(A) 

LA90: 43.3 dB(A) 

Data: 03/03/2015  

Hora d’inici: 16:13h 

Hora de finalització: 16:27h  

Període del registre: 1s.  

Període total: 14 min. 

Vehicles pesants: 0 

Vehicles lleugers: 7 

Motocicletes: 0 

Tipus de paviment: Asfalt 

Nombre de carrils de circulació: 1 

Nombre de sentits de circulació: 1 

Alçada del sonòmetre: 1.5 m. 

 

Descripció del punt de mesurament:  
 
El punt s’ubica al centre del municipi, a un carrer interior molt poc transitat i davant de 
l’escola Sant Martí. 
 
Informació de les fonts sonores: 
 
Des del punt de mesura es percep el soroll provinent dels nens de l’escola a punt de 
sortir, el pas de vianants i vehicles i l’estacionament d’aquests.  
  
 
Evolució temporal del període de 15 minuts: 
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Punt 06: Carrer Can Borrell, 31 (Escola Sant Martí) 

Període nocturn 
LAeq: 56.1 dB(A) 

LCeq: 68.4 dB 

LA10: 58. 6dB(A) 

LA50: 46.3 dB(A) 

LA90: 37.2 dB(A) 

Data: 05/03/2015 

Hora d’inici: 23:00h 

Hora de finalització: 23:15h  

Període del registre: 1s.  

Període total: 15 min. 

Vehicles pesants: 0 

Vehicles lleugers: 6 

Motocicletes: 1 

Tipus de paviment: Asfalt 

Nombre de carrils de circulació: 1 

Nombre de sentits de circulació: 1 

Alçada del sonòmetre: 1.5 m. 

 

Descripció del punt de mesurament:  
 
El punt s’ubica al centre del municipi, a un carrer de pas prop de l’escola Sant Martí. 
 
Informació de les fonts sonores: 
 
La principal font de soroll és el pas de vehicles i l’estacionament d’aquests.  
 
 
Evolució temporal del període de 15 minuts: 
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Punt 07: Psg Joan XXIII, 4  

Període diürn 
LAeq: 70.8 dB(A) 

LCeq: 75.8 dB 

LA10: 74.3 dB(A) 

LA50: 69.1 dB(A) 

LA90: 57.8 dB(A) 

Data: 03/03/2015 

Hora d’inici: 16:41h 

Hora de finalització: 16:55h  

Període del registre: 1s.  

Període total: 14 min. 

Vehicles pesants: 206 

Vehicles lleugers: 7 

Motocicletes: 9 

Tipus de paviment: Asfalt 

Nombre de carrils de circulació: 2 

Nombre de sentits de circulació: 2 

Alçada del sonòmetre: 1.5 m. 

 

Descripció del punt de mesurament:  
El punt s’ubica a l’entrada sud del municipi, davant la C-61 i del polígon industrial.  
 
Informació de les fonts sonores: 
La principal font de soroll és l’elevat pas de vehicles per la C-61 de manera constant.  
 
 
Evolució temporal del període de 15 minuts: 
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Punt 08: Psg Joan XXIII, 4 

Període nocturn 
LAeq: 55.1 dB(A) 

LCeq: 60.8 dB 

LA10: 49.8 dB(A) 

LA50: 38.5 dB(A) 

LA90: 37.3 dB(A) 

Data: 29/04/2014 

Hora d’inici: 01:30h 

Hora de finalització: 01:45h  

Període del registre: 1s.  

Període total: 15 min. 

Vehicles pesants: 0 

Vehicles lleugers: 5 

Motocicletes: 0 

Tipus de paviment: Asfalt 

Nombre de carrils de circulació: 2 

Nombre de sentits de circulació: 2 

Alçada del sonòmetre: 1.5 m. 

 

Descripció del punt de mesurament:  
El punt s’ubica a l’entrada sud del municipi, davant la C-61 i del polígon industrial 
 
Informació de les fonts sonores: 
 
En l’enregistrament es perceben el pas dels 5 vehicles lleugers. La resta del temps es 
mantenen uns valors al voltant dels 39dB(A). 
 
  
Evolució temporal del període de 15 minuts: 
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Punt 09: Ctra de Cornellà a Fogars de Tordera, 22-24 

Període diürn 
LAeq: 61.1 dB(A) 

LCeq: 70.2 dB 

LA10: 63.8 dB(A) 

LA50: 51 dB(A) 

LA90: 43.2 dB(A) 

Data: 04/03/2015 

Hora d’inici: 11:38h 

Hora de finalització: 11:52h  

Període del registre: 1s.  

Període total: 14 min. 

Vehicles pesants: 4 

Vehicles lleugers: 11 

Motocicletes: 4 

Tipus de paviment: Asfalt 

Nombre de carrils de circulació: 2 

Nombre de sentits de circulació: 2 

Alçada del sonòmetre: 1.5 m. 

  

Descripció del punt de mesurament:  
 
El punt s’ubica a l’entrada del nucli per la vessant nord-oest, per la carretera de 
Cornellà a Fogars de Tordera, que uneix el municipi amb Sant Iscle de Vallalta i Sant 
Vicenç de Montalt. 
 
Informació de les fonts sonores: 
 
La font de soroll és el seguit pas de vehicles, tan lleugers, com pesants i motocicletes.  
 
 
Evolució temporal del període de 15 minuts: 
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Punt 10: Ctra de Cornellà a Fogars de Tordera, 22-24 

Període nocturn 
LAeq: 41.1 dB(A) 

LCeq: 57.4 dB 

LA10: 42.8 dB(A) 

LA50: 33.4 dB(A) 

LA90: 29.5 dB(A) 

Data: 05/03/2015 

Hora d’inici: 23:37h 

Hora de finalització: 23:52h  

Període del registre: 1s.  

Període total: 15 min. 

Vehicles pesants: 0 

Vehicles lleugers: 1 

Motocicletes: 0 

Tipus de paviment: Asfalt 

Nombre de carrils de circulació: 2 

Nombre de sentits de circulació: 2 

Alçada del sonòmetre: 1.5 m. 

 

Descripció del punt de mesurament:  
 
El punt s’ubica a l’entrada del nucli per la vessant nord-oest, per la carretera de 
Cornellà a Fogars de Tordera, que uneix el municipi amb Sant Iscle de Vallalta i Sant 
Vicenç de Montalt. 
 
Informació de les fonts sonores: 
 
La font de soroll és el pas de vehicles i l’ús de la via de vianants. Es percep com un via 
tranquilꞏla durant el període nocturn 
  
 
Evolució temporal del període de 15 minuts: 
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Punt 11: Carretera Lourdes, 25 (CEIP Sobirans)  

Període diürn 
LAeq: 50.9 dB(A) 

LCeq: 65 dB 

LA10: 53.4 dB(A) 

LA50: 47.7 dB(A) 

LA90: 44 dB(A) 

Data: 04/03/2015 

Hora d’inici: 11:13h 

Hora de finalització: 11:28h  

Període del registre: 1s.  

Període total: 15 min. 

Vehicles pesants: 0 

Vehicles lleugers: 1 

Motocicletes: 0 

Tipus de paviment: Asfalt 

Nombre de carrils de circulació: 1 

Nombre de sentits de circulació: 1 

Alçada del sonòmetre: 1.5 m. 

 

Descripció del punt de mesurament:  
 
Es tracta d’una carrer molt tranquil, ubicat al centre docent Sobirans i a la riera de 
Sobirans. 
 
Informació de les fonts sonores: 
 
En el moment de la mesura la font principal de soroll son els nens al pati de l’escola, i 
un vehicle de transport que estaciona davant per deixar material. Per la resta, zona 
molt tranquilꞏla. 
  
 
Evolució temporal del període de 15 minuts: 
 
 

 

 

 



 

78 
 

Punt 12: Carretera Lourdes, 25 (CEIP Sobirans) 

Període nocturn 
LAeq: 34.4 dB(A) 

LCeq: 44.7 dB 

LA10: 37.4 dB(A) 

LA50: 30.7 dB(A) 

LA90: 27.9 dB(A) 

Data: 05/03/2015 

Hora d’inici: 23:56h 

Hora de finalització: 0:09h  

Període del registre: 1s.  

Període total: 13 min. 

Vehicles pesants: 0 

Vehicles lleugers: 0 

Motocicletes: 0 

Tipus de paviment: Asfalt 

Nombre de carrils de circulació: 1 

Nombre de sentits de circulació: 1 

Alçada del sonòmetre: 1.5 m. 

 

Descripció del punt de mesurament:  
 
Es tracta d’una carrer molt tranquil, proper al centre docent Sobirans i a la riera de 
Sobirans. 
 
Informació de les fonts sonores: 
 
En el moment de  la mesura no circula cap vehicle pel carrer,fet que provoca que es 
percebi un nivell de soroll molt baix, excepte algunes puntes de soroll veïnal. 
  
 
Evolució temporal del període de 15 minuts: 
 

 

 

 

 



 

79 
 

Punt 13: Avinguda Panagall, 93  

Període vespre 
LAeq:59.1 dB(A) 

LCeq: 69.1 dB 

LA10: 59.4 dB(A) 

LA50: 41.7 dB(A) 

LA90: 36.2 dB(A) 

Data: 05/03/2015 

Hora d’inici: 22:24h 

Hora de finalització: 22:38h  

Període del registre: 1s.  

Període total: 14 min. 

Vehicles pesants: 0 

Vehicles lleugers: 13 

Motocicletes: 1 

Tipus de paviment: Asfalt 

Nombre de carrils de circulació: 1 

Nombre de sentits de circulació: 1 

Alçada del sonòmetre: 1.5 m. 

 

Descripció del punt de mesurament:  
 
El punt de mesura es troba a un carrer interior del municipi, que connecta la zona nord 
amb el centre. És residencial, amb alguna activitat de comerç i de baixada a la rambla 
Francesc Macià. 
  
Informació de les fonts sonores: 
 
La principal font de soroll és el trànsit de vehicles pel mateix carrer.  
 
Evolució temporal del període de 15 minuts: 
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Punt 14: Rambla Riera i Penya, 83 

Període nocturn 
LAeq:50.8 dB(A) 

LCeq: 61.3 dB 

LA10: 49 dB(A) 

LA50: 36.8 dB(A) 

LA90: 31.6 dB(A) 

Data: 05/03/2015 

Hora d’inici: 23:19h 

Hora de finalització: 23:34h  

Període del registre: 1s.  

Període total: 15 min. 

Vehicles pesants: 0 

Vehicles lleugers: 2 

Motocicletes: 0 

Tipus de paviment: Terra 

Nombre de carrils de circulació: 1 

Nombre de sentits de circulació: 1 

Alçada del sonòmetre: 1.5 m. 

 

Descripció del punt de mesurament:  
 
El punt de mesura es la rambla Riera i Penya, al centre del municipi, amb algun 
activitats de comerç i serveis principalment 
 
Informació de les fonts sonores: 
 
La principal font de soroll és el pas de vehicles pel carrer i el soroll produït pels 
vianants.  
  
 
Evolució temporal del període de 15 minuts: 
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Punt 15: Avinguda Panagall, 1  

Període vespre 
LAeq: 57.1 dB(A) 

LCeq: 64.7 dB 

LA10: 58 dB(A) 

LA50: 40.9 dB(A) 

LA90: 35.4 dB(A) 

Data: 05/03/2015 

Hora d’inici: 22:05h 

Hora de finalització: 22:18h  

Període del registre: 1s.  

Període total: 13 min. 

Vehicles pesants: 0 

Vehicles lleugers: 8 

Motocicletes: 1 

Tipus de paviment: Asfalt 

Nombre de carrils de circulació: 1 

Nombre de sentits de circulació: 1 

Alçada del sonòmetre: 1.5 m. 

 

Descripció del punt de mesurament:  
 
El punt de mesura es la rambla Riera i Penya amb l’avinguda Panagall de pujada. 
Ubicat al centre del municipi conta amb activitats de comerç i serveis principalment. 
 
Informació de les fonts sonores: 
 
La principal font de soroll és el pas de vehicles pel carrer. En els períodes sense 
circulació el soroll residual és baix.  
 
Evolució temporal del període de 15 minuts: 
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Punt 16: C-61, 8-10 (Carretera San Celoni Arenys ) 

Període nocturn 
LAeq: 59.7 dB(A) 

LCeq: 63.1 dB 

LA10: 52.1 dB(A) 

LA50: 34.3 dB(A) 

LA90: 31.7 dB(A) 

Data: 05/03/2015 

Hora d’inici: 24:52h 

Hora de finalització: 1:06h  

Període del registre: 1s.  

Període total: 14 min. 

Vehicles pesants: 0 

Vehicles lleugers: 4 

Motocicletes: 1 

Tipus de paviment: Asfalt 

Nombre de carrils de circulació: 2 

Nombre de sentits de circulació: 2 

Alçada del sonòmetre: 1.5 m. 

 

Descripció del punt de mesurament:  
 
El punt de mesura es troba al centre est del municipi, a la C-61 que travessa el nucli 
de sud a nord amb un elevat pas de vehicles durant el dia. 
 
Informació de les fonts sonores: 
 
La principal font de soroll és el pas de vehicles per la C-61. 
  
 
Evolució temporal del període de 15 minuts: 
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Punt 17: : C-61, 8-10 (Carretera San Celoni Arenys ) 

Període diürn 
LAeq: 71.1 dB(A) 

LCeq: 77.2 dB 

LA10: 75 dB(A) 

LA50: 67.1 dB(A) 

LA90: 53.3 dB(A) 

Data: 04/03/2015 

Hora d’inici: 10:26h 

Hora de finalització: 10:40h  

Període del registre: 1s.  

Període total: 14 min. 

Vehicles pesants: 6 

Vehicles lleugers: 159 

Motocicletes: 2 

Tipus de paviment: Asfalt 

Nombre de carrils de circulació: 2 

Nombre de sentits de circulació: 2 

Alçada del sonòmetre: 1.5 m. 

 

Descripció del punt de mesurament:  
 
El punt de mesura es troba al centre est del municipi, a la C-61 que travessa el nucli 
de sud a nord amb un elevat pas de vehicles durant el dia. A prop es troba un taller 
mecànic de vehicles. 
 
Informació de les fonts sonores: 
 
La principal font de soroll és l’elevat i continu pas de vehicles per la C-61. Observem 
que el 90% del temps es superen els 53.3dB(A) i que el 50% del temps es superen els 
67.1dB(A). 
 
 
Evolució temporal del període de 15 minuts: 
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Punt 18: Carrer Rial Pascual, 23 (Can Rossell de la Costa)  

Període nocturn 
LAeq: 51.3 dB(A) 

LCeq: 57.3 dB 

LA10: 41.9 dB(A)  

LA50: 32.7 dB(A) 

LA90: 28.7 dB(A) 

Data: 05/03/2015 

Hora d’inici: 0:34h 

Hora de finalització: 0:49 h  

Període del registre: 1s.  

Període total: 15 min. 

Vehicles pesants: 0 

Vehicles lleugers: 3 

Motocicletes: 0 

Tipus de paviment: Asfalt 

Nombre de carrils de circulació: 2 

Nombre de sentits de circulació: 2 

Alçada del sonòmetre: 1.5 m. 

 

Descripció del punt de mesurament:  
 
El punt de mesura es troba a un carrer del barri Rial d’en Pasqual. És una zona 
tranquilꞏla amb el pas d’algun vehicle que accedeix al barri. 
 
Informació de les fonts sonores: 
 
La principal font de soroll és el pas de vehicles. 
 
Evolució temporal del període de 15 minuts: 
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Punt 19: C-61, 60-71 (Carretera San Celoni Arenys ) 

Període diürn 
LAeq: 69.3 dB(A) 

LCeq: 78.7 dB 

LA10: 73.4 dB(A) 

LA50: 66.5 dB(A) 

LA90: 59.7 dB(A) 

Data: 04/03/2015 

Hora d’inici:09:51 h 

Hora de finalització: 10:05h  

Període del registre: 1s.  

Període total: 14 min. 

Vehicles pesants: 4 

Vehicles lleugers: 166 

Motocicletes: 3 

Tipus de paviment: Asfalt 

Nombre de carrils de circulació: 2 

Nombre de sentits de circulació: 2 

Alçada del sonòmetre: 1.5 m. 

 

Descripció del punt de mesurament:  
 
El punt de mesura es troba al centre est del municipi, a la C-61 que travessa el nucli 
de sud a nord amb un elevat i continu pas de vehicles. Ubicat a l’encreuament amb el 
carrer Rial de Can Bellsolell. 
 
Informació de les fonts sonores: 
 
La principal font de soroll és l’elevat pas de tot tipus de vehicles per la C-61. 
  
 
Evolució temporal del període de 15 minuts: 
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Punt 20: : C-61, 55 (Carretera San Celoni Arenys ) 

Període nocturn 
LAeq: 60.3 dB(A) 

LCeq: 65.9 dB 

LA10: 60.9 dB(A) 

LA50: 41.8 dB(A) 

LA90: 28.4 dB(A) 

Data: 05/03/2015 

Hora d’inici: 0:16h 

Hora de finalització: 0:30h  

Període del registre: 1s.  

Període total: 14 min. 

Vehicles pesants: 2 

Vehicles lleugers: 6 

Motocicletes: 0 

Tipus de paviment: Asfalt 

Nombre de carrils de circulació: 2 

Nombre de sentits de circulació: 2 

Alçada del sonòmetre: 1.5 m. 

 

 
Descripció del punt de mesurament:  
 
El punt de mesura es troba al centre est del municipi, a la C-61 que travessa el nucli 
de sud a nord amb un elevat pas de vehicles. 
 
Informació de les fonts sonores: 
 
La principal font de soroll és el pas de vehicles per la C-61, tan lleugers com els 
pesants, que realitzen el servei de neteja i tenen l’estacionament en una zona propera. 
 
 
Evolució temporal del període de 15 minuts: 
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Punt 21: : C-61, 31 (Carretera San Celoni Arenys ) 

Període diürn 
LAeq: 73.2 dB(A) 

LCeq: 78.6 dB 

LA10: 77.6 dB(A) 

LA50: 67.8 dB(A) 

LA90: 49.7 dB(A) 

Data: 04/03/2015 

Hora d’inici: 10:09 h 

Hora de finalització: 10:24 h  

Període del registre: 1s.  

Període total: 15 min. 

Vehicles pesants: 7 

Vehicles lleugers: 175 

Motocicletes: 1 

Tipus de paviment: Asfalt 

Nombre de carrils de circulació: 2 

Nombre de sentits de circulació: 2 

Alçada del sonòmetre: 1.5 m. 

 

Descripció del punt de mesurament:  
 
El punt de mesura es troba al centre est del municipi, a la C-61 que travessa el nucli 
de sud a nord amb un elevat pas de vehicles. 
 
Informació de les fonts sonores: 
 
La principal font de soroll és l’elevat i continu pas de vehicles per la C-61. 
 
Evolució temporal del període de 15 minuts: 
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Punt 22: Carrer Garbí, 84 (La Muntanya Rodona)  

Període diürn 
LAeq: 45.9 dB(A) 

LCeq: 57.1 dB 

LA10: 47.6 dB(A) 

LA50: 39.8 dB(A) 

LA90: 35.4 dB(A) 

Data: 02/03/2015 

Hora d’inici: 11:39 h 

Hora de finalització: 11:54 h  

Període del registre: 1s.  

Període total: 15 min. 

Vehicles pesants: 0 

Vehicles lleugers: 1 

Motocicletes: 0 

Tipus de paviment: Asfalt 

Nombre de carrils de circulació: 2 

Nombre de sentits de circulació: 2 

Alçada del sonòmetre: 1.5 m. 

 

Descripció del punt de mesurament:  
 
El punt de mesura es troba en un carrer tranquil de la urbanització la Creueta. Carrer 
amb forta pendent i proper a la carretera C-61. 
 
Informació de les fonts sonores: 
 
Des del punt de mesurament es percep el pas de vehicles per la carretera C-61, però 
amb uns nivells molt moderats. La resta de sorolls pertanyen als vehicles que 
accedeixen a la urbanització. 
 
 
Evolució temporal del període de 15 minuts: 
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Punt 23: Carrer Ramon Llull (Urbanització Aiguaviva)  

Període diürn 
LAeq: 50,4 dB(A) 

LCeq: 59.7 dB 

LA10: 50.8 dB(A) 

LA50: 48.9 dB(A) 

LA90: 46.7 dB(A) 

Data: 02/03/2015 

Hora d’inici:10:16 h 

Hora de finalització: 10:32 h  

Període del registre: 1s.  

Període total: 16 min. 

Vehicles pesants: 0 

Vehicles lleugers: 1 

Motocicletes: 0 

Tipus de paviment: Asfalt 

Nombre de carrils de circulació: 2 

Nombre de sentits de circulació: 2 

Alçada del sonòmetre: 1.5 m. 

 

Descripció del punt de mesurament:  
 
El punt de mesura s’ubica a un carrer de la urbanització Aiguaviva, situada al sud del 
municipi i a 400m de la infraestructura C-32. 
 
Informació de les fonts sonores: 
 
La principal font de soroll que es percep és l’autopista C-32 amb un nivell al voltant 
dels 48 dB(A). Es pot observar un pic a l’evolució temporal corresponent a el pas d’un 
vehicle dins la urbanització. 
 
 
Evolució temporal del període de 15 minuts: 
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Punt 24: Carrer dels Roures (Urbanització dels Tres Turons) 

Període nocturn 
LAeq: 42.2 dB(A) 

LCeq: 52.7 dB 

LA10: 40.4 dB(A) 

LA50: 34.4 dB(A) 

LA90: 30.2 dB(A) 

Data: 02/03/2015 

Hora d’inici: 11:04 h 

Hora de finalització: 11:20 h  

Període del registre: 1s.  

Període total: 16 min. 

Vehicles pesants: 0 

Vehicles lleugers: 2 

Motocicletes: 0 

Tipus de paviment: Asfalt 

Nombre de carrils de circulació: 2 

Nombre de sentits de circulació: 2 

Alçada del sonòmetre: 1.5 m. 

 

Descripció del punt de mesurament:  
 
El punt de mesura s’ubica a un carrer interior de la urbanització els Tres Turons. 
 
Informació de les fonts sonores: 
 
En el punt de mesura es percep esporàdicament la circulació d’algun vehicle per la 
BV-5031 i els vehicles que accedeixen a la urbanització. La principal font de soroll son 
els lladrucs de gossos, per la resta, zona molt tranquilꞏla.  
 
  
Evolució temporal del període de 15 minuts: 
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Punt 25: Carrer dels Cirers, 160 ( Urbanització Collsacreu)  

Període diürn 
LAeq: 47.9 dB(A) 

LCeq: 61.7 dB 

LA10: 50.9 dB(A) 

LA50: 44.8 dB(A) 

LA90: 39.4 dB(A) 

Data: 03/03/2015 

Hora d’inici: 17:10 h 

Hora de finalització: 17:24 h  

Període del registre: 1s.  

Període total: 14 min. 

Vehicles pesants: 0 

Vehicles lleugers: 2 

Motocicletes: 0 

Tipus de paviment: Asfalt 

Nombre de carrils de circulació: 1 

Nombre de sentits de circulació: 2 

Alçada del sonòmetre: 1.5 m. 

 

Descripció del punt de mesurament:  
 
El punt de mesura s’ubica a un carrer de la urbanització Collsacreu, des de on es 
tenen vistes a la carretera C-61. És una zona residencial tranquilꞏla. 
 
Informació de les fonts sonores: 
 
La principal font de soroll és el pas de vehicles pel carrer i el soroll de pas de vehicles 
per la C-61, de forma molt moderada.. 
  
 
Evolució temporal del període de 15 minuts: 
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ANNEX 3: CATÀLEG DE MASIES D’ARENYS DE MUNT 

 

c.1 Can Sagrera 

c.2 Can Gibert (El Remei)  

c.3 Can Deri 

c.4 Can Miró (Can Guix)  

c.5 Mas Gabana (Can Serra) 

c.6 Can Grau 

c.7 Casa nova de Pibernat  

c.8 Can Comulada 

c.9 Can Palomé 

c.10 Can Delàs  

c.11 Can Pau Vergés  

c.12 Can Mora 

c.13 Can Pujol (Ca la Pruneta) 

c.14 La Campana (Lourdes) 

c.15 Can Deu 

c.16 Can Framis  

c.17 L’Hostal del Sol  

c.18 Can Sala de Dalt 

c.19 Can Xicoy 

c.20 Can Bellsolell de la Torre 

c.21 Ca l’Oliver 

c.22 Can Vallalta 

c.23 Ca l’Arquer de Goscons 

c.24 Can Carà de Dalt 

c.25 Ca l’Amar de la Torre 
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c.26 Can Vives 

c.27 Corral del Forn  

c.28 Ca l’Aiguaviva 

c.29 Can Rossell  

c.30 Can Pau Bernadó 

c.31 Can Soler de Pagès  

c.32 Cal Cotxo (Veïnat de Can Forn)  

c.33 Can FornꞏCan Nualart (Veïnat de Can Forn) 

c.34 Ca l’Isidre(Veïnat de Can Forn) 

c.35 Rectoria i Paller de Sta. Cecilia-Can Rata (Veïnat de Sta.Cecilia de Torrentbó) 

c.36 Ermita St. Cecilia-Can Gamandé (Veïnat de Sta.Cecilia de Torrentbó) 

c.37 Masia Sta. Cecilia (Veïnat de Sta.Cecilia de Torrentbó) 

c.38 Masoveria de Can Pauet  

c.39 Can Pauet  

c.40 Can Botet 

c.41 Can Tutó (Veïnat de Sobirans)  

c.42 Can Cot (Casa Pairal de Ca l’Artes) 

c.43 Can Ocellet 

c.44 Can Clariana 

c.45 Can Xacó-Can Pey  

c.46 Can Rossell-Espiell 
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ANNEX 4: CERTIFICATS DE CALIBRATGE 
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