
2006/9340 – AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET 
 
Anunci 
 
El Ple de l'Ajuntament de la Pobla de Mafumet, en sessió extraordinària realitzada el dia 2 de 
maig de 2006, per unanimitat, va aprovar inicialment el Mapa de capacitat acústica de la 
Pobla de Mafumet, la qual cosa, de conformitat amb la legislació vigent es va exposar al 
públic, al tauler d'anuncis i edictes de l'Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona: edició de data 18 de maig de 2006, número 114, pàgina 25, i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya: edició de data 18 de maig de 2006, número 463, pàgina 21977. 
En l'anunci es feia constar que en cas de no presentar-se al·legacions o observacions, aquest 
esdevindria definitiu sense la necessitat d'un acord posterior. 
Vist el certificat de secretaria-intervenció on consta la inexistència de cap tipus d'al·legació ni 
reclamació durant l'esmentat període d'informació pública, i de conformitat amb els articles 49 
i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, així com el 178 
del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aquest Mapa de capacitat acústica ha esdevingut aprovat definitivament. 
Per la qual cosa s'aprova definitivament i es publica íntegrament: Mapa de Capacitat Acústica 
de la Pobla de Mafumet El treball de camp i l'informe corresponent del Mapa de Capacitat 
Acústica de La Pobla de Mafumet, 2005 que consta de 21 pàgines de les quals 8 són 
annexos, ha estat realitzat per ecomedi s.l., sota supervisió d'Antoni Perera i Sans, llicenciat en 
Ciències i consultor acústic. 
 
1. INTRODUCCIÓ 
El soroll és un contaminant que a determinats nivells afecta la salut i la comoditat de les 
persones i, per tant, incideix negativament en la qualitat de vida. 
Atès que la competència sobre aquest contaminant recau en els ens locals, el 30 d'octubre de 
1995, el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, aprovava una 
ordenança municipal tipus reguladora del soroll i les vibracions, per tal que tots els municipis 
puguin adoptar-la total o parcialment, establint uns objectius de qualitat ambiental i regulant 
les principals actuacions municipals en matèria de sorolls i vibracions. 
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 per sorolls i 
vibracions, establint els mecanismes necessaris per fixar els objectius de qualitat acústica del 
territori i per tant estableix la conveniència d'elaborar els cadastres sònics o mapes de 
capacitat acústica. Aquests integren dos conceptes: el primer consisteix a conèixer els 
emissors i l'estat inicial acústic del territori partint d'una estratègia de mostres, i el segon, a 
definir les zones de sensibilitat acústica partint de l'ús urbanístic i dels valors d'immissió 
existents. 
D'acord amb l'Ordenança tipus es definiran unes zones bàsiques, malgrat que queda oberta 
una porta per poder definir altres zones, en funció de si es vol ser més o menys restrictiu, i en 
funció també de les necessitats i realitat de cada municipi. Són zones del territori per a les 
quals es fixa una determinada qualitat acústica, que ve donada pels nivells màxims 
d'immissió. 
 
2. OBJECTIUS 
El Mapa de capacitat acústica, serveix per: 

-- recollir la informació necessària i conèixer les característiques sonores de la 
població. 
-- reconèixer i localitzar els emissors acústics del territori. 
-- fixar uns objectius de qualitat que permetin protegir el territori de manera diferencial. 
-- planificar els usos del sòl i modificar o regular el trànsit. 
-- aplicar mesures correctores on calgui. 
-- donar informació als ciutadans dels nivells de soroll màxims que no s'han de 
superar. 
-- impulsar i fomentar programes d'informació i conscienciació per la població. 

 
3. METODOLOGIA EN L'ELABORACIÓ DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA 
La metodologia per la confecció d'un cadastre sònic, es podria dividir en cinc fases : 

1. Recollida de dades. 
2. Interpretació de dades. 



3. Determinació de les zones de sensibilitat. 
4. Mesures de comprovació. 
5. Presentació de resultats. 

3.1 Recollida de dades 
En primer lloc, es té en compte un qüestionari presentat a l'Ajuntament que ens proporcionarà 
informació de : 

-- Dades sobre la població. 
-- Dades urbanístiques : zones industrials, comercials, vies principals, entrades i 
sortides del municipi, etc. 
-- Dades del trànsit : parc automobilístic, etc. 
-- Horaris comercials, càrrega i descàrrega, bars i discoteques, dies festius i de 
mercat, etc. 
-- Fonts de soroll : fixes o temporals. 
-- Climatologia de la zona. 
-- Moviments típics de la població. 
-- Cartografia : digitalitzada o sobre paper. 
 

Amb el qüestionari omplert per part de l'Ajuntament i una primera presa de contacte visual pel 
municipi amb tècnics municipals finalitzaria la primera fase de recollida de dades. 
 
3.2 Interpretació de dades 
Una vegada reconeguts, localitzats i identificats els potencials emissors acústics, s'estableix 
un dia estàndard i període de l'any en el que té validesa el mapa de capacitat acústica. 
També s'estableix l'horari de validesa del cadastre, per exemple en horari diürn de 7 a 23 h 
pels mitjans de transport. 
Sobre cartografia es marcaran tots aquells punts i dades que ens donin una informació útil, i 
que contribueixen en la generació de soroll, com les vies principals i secundaries, zones 
industrials i polígons, zones comercials i d'esbarjo, vies ferroviàries, autopistes i carreteres 
(amb diferents colors, on es reflectirà en la simbologia del plànol). També marcarem aquells 
punts que haurien de tenir una certa protecció acústica com poden ser esglésies, hospitals, 
col·legis, etc. 
A partir d'aquí i mitjançant aproximacions teòriques, seguint les prescripcions de models i 
mètodes de càlcul, com són el model de soroll de trànsit en les zones habitades publicat per 
l'Oficina Federal de Protecció Ambiental de Suïssa o el model alemany RLS 90 i DIN 18005, es 
poden definir les zones de sensibilitat acústica, seguint la teoria de l'atenuació per distància, 
la situació dels edificis, tipus de vies de circulació. 
3.3 Determinació de les zones de sensibilitat 
Amb aquesta informació es pinta ja un primer esborrany del mapa de capacitat que ens 
permet establir les diferents zones de sensibilitat, determinar en les zones confoses la frontera 
entre dues zones diferents, determinar els punts de mesurament de llarga durada i l'estratègia 
general de les mesures de comprovació. 
3.4 Mesures de comprovació 
Unes són les estacions de llarga durada, les altres, són les mesures curtes i es referencien a 
un temps major (període diürn i nocturn per dies feiners) per les quals el resultat obtingut serà 
vàlid. 
Les mesures de curta durada són realitzades en el punts escollits durant un període almenys 
de 15 minuts, i definit com de màxima activitat (hores punta de trànsit, comerços oberts, etc.), 
per això s'han recollit en dies laborables, de dilluns a divendres, i en condicions 
meteorològiques representatives (temps sec i en absència de vent). 
El treball de camp s'ha realitzat del dia 24 al 27 de d'octubre de 2005, avaluant un total de 21 
punts diferents del municipi, nombre que es considera suficient i representatiu per a 
determinar el rang dels nivells d'immissió. 
Per realitzar aquestes mesures, ens remetrem a la norma ISO 1996 per exteriors com a norma 
guia, i a les directrius de la pròpia Llei 16/2002 en els seus annexos, els quals ens marquen el 
paràmetre a mesurar, distàncies, condicions, etc. 
3.4.1 Lloc i condicions de mesurament 
-- Les estacions de mesurament de 24 h. o més, es determinen mitjançant els diferents models 
de carrer que s'han observat amb la recollida d'informació prèvia (vies d'accés, vies ràpides, 
comercials, industrials, de vianants, carrers residencials, i altres punts d'interès). 
Ens donen informació sobre les diferències dia/nit, dia feiner/dia festiu, si hi ha variacions de 
moviment o altre tipus d'activitat en les diferents franges horàries o bé d'uns dies als altres. 



La disposició del micròfon, amb la corresponent pantalla antivent, es fa als balcons o 
terrasses d'un primer pis (aproximadament de 3 a 4 m d'alçada del carrer), amb el micròfon 
separat almenys 1 m. de la paret per a evitar les reflexions, amb el micròfon dirigit cap al 
centre de la via, en edificis que no estiguin massa a prop de les cruïlles i situats en trams del 
carrer que tinguin unes característiques acústiques que puguin ser representatives de la 
totalitat. 
-- Les mesures de curta durada són en general de 15 minuts, malgrat que dependrà del tipus 
de font de soroll que estem avaluant, i serà l'operador el que fixi una mica aquest temps de 
mesura, essent sempre superior als 15 minuts. 
El sonòmetre es va situar sempre en llocs més o menys equidistants a dues cruïlles i en 
aquells punts del carrer que tinguessin un trànsit intermig. Ocasionalment, quan les variacions 
de trànsit són notables en un mateix carrer, s'ha pres més d'una mesura per valorar les 
possibles diferències de nivell acústic. Tanmateix, no ha estat possible mesurar algun carrer 
degut al soroll de les obres de construcció que generaven uns nivells no habituals ni 
representatius. 
El sonòmetre s'ha situat a una distància no inferior a 1 m. de les façanes, procurant allunyar-lo 
el màxim possible del centre del vial, evitant possibles apantallaments (vehicles estacionats, 
mobiliari urbà, etc.) disposat en un trípode o bé agafat amb les mans, i allunyant-lo el màxim 
possible del cos per a no influir en el valor de mesura per efecte d'apantallament, a una 
alçada de 1,5 metres. En tots els casos s'ha usat el sonòmetre amb el micròfon protegit per 
una pantalla antivent. 
Als valors obtinguts s'aplica, en alguns casos, una correcció de fins a +2 decibels, atenent les 
característiques de l'edificació i l'hora o moment de la presa de mostres. 
3.4.2 Equips de mesura i calibratge 
En aquest estudi s'han usat sempre sonòmetres integradors de precisió tipus I : 
Rion NA-27, amb el número de sèrie 01191102 i el calibrador sonor de Classe 1 
Brüel &Kjaer 4231, amb el número de sèrie 1807538 
El sonòmetre ha estat calibrat cada dia, abans i després de realitzar cada sèrie de mesures 
curtes o estacions de llarga durada. 
En tots els casos, sonòmetre i calibrador, disposen del preceptiu certificat de verificació 
d'instruments destinats a mesurar els nivells de so audible, lliurat per LGAI Centre Tecnològic. 
3.4.3 Unitats de mesurament 
Com que el nivell sonor produït pel trànsit rodat fluctua més o menys amb el temps, la seva 
caracterització s'ha de dur a terme utilitzant els diferents nivells estadístics, obtinguts en 
l'escala de ponderació A i amb la constant de temps en Fast. 
Per expressar el nivell de pressió sonora d'un carrer s'utilitza el nivell sonor continu equivalent 
LAeq referit a un període de temps en dBA. Aquest valor s'obté per integració dels valors 
instantanis del soroll al llarg del temps de mesura considerat. Aquest període de temps és de 
15 minuts per a les mesures de curta durada, obtingudes dins la franja horària de 10 a 13:30 
hores del matí i de 18 h a 20 h, és a dir en una franja d'activitat normal al municipi. 
Altres paràmetres estadístics mesurats són el LA90. Expressa els nivells que s'han 
sobrepassat durant el 90% del temps de mesura, ens dóna idea del soroll de fons i el seu 
coneixement també resulta útil per realitzar altres mesures ambientals o control de trànsit al 
carrer. 
També s'han obtingut dades dels nivells màxims -Lmax- durant el mesurament als diferents 
carrers i de l'aforament de vehicles. 
Alhora de fer els mesuraments s'han comptabilitzat els vehicles que han passat pel carrer 
mostrat, per tal de tenir una idea aproximada de la mobilitat, principal responsable dels nivells 
de soroll avaluats. 
3.5 Presentació de resultats 
Un cop s'han fet les comprovacions amb mesures de camp, contrastant amb el model teòric i 
corregint possibles desviacions, es realitza una primera presentació als Tècnics de 
l'Ajuntament. És en aquesta fase on l'Ajuntament pot proposar possibles variacions i canvis 
del mapa de capacitat, per donar un caràcter més restrictiu o funcional, acústicament parlant, 
a les zones proposades amb els diferents nivells de sensibilitat acústica. (per exemple ser 
més restrictius en una zona residencial). 
Després d'introduir algunes modificacions per part dels tècnics municipals, es tracta de 
colorar sobre cartografia, en suport informàtic i en format d'intercanvi d'Autocad (DXF), el 
mapa de capacitat definitiu on hi constarà les diferents zones de sensibilitat i les zones de 
servitud. 



Si be és més laboriós, la realització d'un primer mapa de capacitat per mitjans informàtics, 
permet en les revisions successives treballar amb més rapidesa, poden jugar amb 
simulacions i previsions de futures fonts de soroll. 
Les zones de sensibilitat acústica venen donades per uns nivells màxims d'immissió. és a dir, 
el nivell màxim que ha de rebre el receptor d'un determinat focus de soroll. 
Com ja s'ha dit es defineixen tres zones principals i una altra d'especial protecció, a més, és 
clar de les zones de soroll o servitud acústica: 

-- Alta sensibilitat acústica : Zona tipus A. Aquestes són zones del territori on es 
demana una alta protecció contra el soroll. Poden ser d'aquest tipus les barriades 
residencials, urbanitzacions, on no hi ha més trànsit que el de la gent que hi viu, totes 
aquelles zones destinades a la construcció de habitatges, els patis tranquils d'interiors 
d'illes aïllades, àrees sanitàries, centres docents i guarderies, residències rurals 
aïllades, i aquelles que defineix l'article 12.5 de la Llei. 
Aquestes zones són colorades en verd (composició RGB: 0 255 0) 
-- Sensibilitat acústica moderada : Zona tipus B. Seran zones d'aquest tipus, zones 
amb predomini d'habitatges, on hi ha petites activitats: comerç o altres serveis del 
sector terciari no classificats com a sorollosos, activitats recreatives i espectacles, la 
xarxa viària de l'àmbit urbà per al desplaçament intern de la ciutat, etc. 
El perímetre d'aquestes zones amb una percepció mitjana del soroll es representen 
amb una ratlla de color groc (composició RGB: 255 255 0). 
-- Baixa sensibilitat : Zona tipus C. Comprèn els sectors del territori que admeten una 
percepció elevada del soroll i que es presenten colorades al mapa de color vermell 
(composició RGB:255 0 0). Per regla general comprèn els polígons industrials, les 
zones lúdiques com les àrees de discoteques i bars, zones comercials, la xarxa viària 
bàsica o arterial de l'àmbit urbà, així com les infrastructures de transport existents que 
superen els valors d'una zona de sensibilitat baixa, etc. 
Quan es troben en contacte carrers d'alta sensibilitat amb una via de baixa sensibilitat, 
els pas ha de ser progressiu i per això es delimita una zona d'atenuació, d'uns 10 
metres, que es classifica com a zona de sensibilitat moderada. 
Hi ha també representada al Mapa de Capacitat acústica de La Pobla de Mafumet: 
-- Zones de soroll o de servitud sonora derivades de l'existència d'infrastructures de 
transport viari. Comprèn el territori de l'entorn del focus emissor i es delimita per la 
corba isòfona on es mesuren els valors guia d'immissió en l'ambient exterior. Al mapa 
venen colorades en beix-marró. 

L'objectiu és que el Mapa de capacitat acústica sigui molt clar i de fàcil comprensió, per a que 
pugui ésser interpretat correctament no sols per tècnics sinó també per tots els veïns de la 
població, per la condició de document públic. 
 
4. RESULTATS 
A continuació veurem representats gràficament els valors dels nivells equivalents d'immissió 
diürns obtinguts en alguns carrers representatius de La Pobla de Mafumet. En primer lloc es 
presenten els resultats dels mesuraments de curta durada i a continuació el mesurament de 
llarga durada que disposàvem d'un estudi anterior. 
En l'elaboració del Mapa de Capacitat Acústica es pretén establir les zones de sensibilitat 
acústica, que comprenen els carrers amb uns nivells situats en un rang de 5 dBA i no tant el 
coneixement precís dels nivells d'immissió. Això determina el número i tipus de mesures. En 
aquesta ocasió no es mesuren tant els carrers que ja es perceben tranquils, com aquells de 
tipus mig que cal caracteritzar per situar-los en una o altra zona de sensibilitat. 
Aquests carrers han estat acolorats segons nivells d'immissió per facilitar una percepció 
ràpida dels seus nivells. Aquest codi de colors es correspon a la proposta de zonificació 
representada al Mapa de Capacitat Acústica de La Pobla de Mafumet. 
Si bé en el Mapa s'acoloren les superfícies exteriors de les illes de cases, per defecte, s'entén 
que els nivells a l'interior d'aquestes illes és sempre inferior, almenys en 5 dBA. Per tant si la 
zona exterior de carrer és de sensibilitat moderada, els nivells d'immissió de les superfícies 
situades a la part interior de l'edifici es sobreentenen com a zones de baixa sensibilitat. 
En general, hom pot constatar la uniformitat dels nivells sonors en els diferents punts avaluats, 
que es situen en l'entorn dels 55 dBA. 
Aquest fet, possiblement, es veu afavorit pel soroll de fons de la propera indústria química i les 
vies de circulació que envolten La Pobla i que donen un nivell d'immissió entre 49 i 52 dBA a 
la zona sud industrial, segons els punts avaluats, essent de només 43 dBA a la zona NW (camí 
de Reus). 



Si fem una valoració qualitativa de la molèstia que causa el soroll bàsicament produït pel 
trànsit, a l'ambient exterior de La Pobla de Mafumet, basant-nos en els criteris exposats en el 
"Manual de mesurament i avaluació del soroll" publicat pel Departament de Medi Ambient de 
la Generalitat de Catalunya el desembre de 1994, podem qualificar el grau de molèstia global 
a La Pobla de Mafumet de "baix", donat que a excepció de la carretera T-7500 o la variant de 
constantí, gairebé no es superen els 60 dBA, essent en la majoria dels casos de 57 a 59 dBA 
o "molt baix" en alguns carrers que no superen els 56 dBA. 
 
Conclusions 
La caracterització d'aquests carrers en zones de sensibilitat acústica diferent ha de permetre 
adequar les característiques acústiques de les activitats que es duen a terme en el seu àmbit, 
la regulació de les activitats establertes o que s'han d'implantar de nou al municipi, i també 
facilitar els mecanismes de control i regulació de la creixent mobilitat de la ciutat. 
El mapa resultant d'aquesta representació gràfica es concep com a instrument important per 
establir els nivells de protecció al ciutadà en l'actual Ordenança del soroll de l'Ajuntament de 
La Pobla de Mafumet i facilitar l'aplicació dels valors límit d'emissió i immissió als emissors 
acústics en cada àrea acústica, d'acord amb els objectius de qualitat. 
S'afegeixen a la memòria del mapa de capacitat acústica, la taula 4.1 de mesuraments de 
curta durada (Laeq 15 minuts) i la taula de 4.2 de mesuraments de llarga durada. Així mateix a 
continuació de les conclusions hi consten els annexos següents: 
 
Annex 1: TAULA DELS VALORS DELS NIVELLS D'IMMISSIÓ EN CADA UN DELS PUNTS DE 
MESURAMENT. 
Annex 2: CERTIFICATS DE VERIFICACIÓ DE LA INSTRUMENTACIÓ EMPRADA. 
Annex 3: MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA. 
 
Per tal de consultar aquestes taules i annexos només caldrà dirigirse a les oficines de 
l'Ajuntament de la Pobla de Mafumet. 
La seva entrada en vigor es produirà a partir dels quinze dies de la seva publicació íntegra. 
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix 
interposar recurs administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la 
seva publicació. 
 
La Pobla de Mafumet, 2 d'agost de 2006. - L’alcalde-president, Joan Maria Sardà i Padrell. 


