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LLEI 16 / 2002

ZONIFICACIÓ ACÚSTICA DEL TERRITORI

VALORS LÍMIT D’IMMISSIÓ

(dBA)

Ld

(7-21 h)

Le

(21-23 h)

Ln

(23-7 h)

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A) 60 60 50
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B) 65 65 55
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C) 70 70 60

DECRET 176/ 2009

ZONES DE SENSIBILITAT ACÚSTICA I USOS DEL SÒL

VALORS LÍMIT D’IMMISSIÓ

(dBA)
Ld

(7-21 h)

Le

(21-23 h)

Ln

(23-7 h)
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)

A1 Espais d’interès natural i altres -- -- --
A2 Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural 55 55 45
A3 Habitatges situats al medi rural 57 57 47
A4 Predomini del sòl d’ús residencial 60 60 50

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)

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

65 65 55

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

B3
Àrees urbanitzades existents afectades per sòl 
d’ús industrial

65 65 55

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)
C1 Usos recreatius i d’espectacles 68 68 58
C2 Predomini de sòl d’ús industrial 70 70 60

C3
Àrees del territori afectades per sistemes 
generals d’infraestructures de transport o altres 
equipaments públics 

-- -- --



PLA DPLA D’’ACCIO 2011ACCIO 2011

OBJECTIUS

Gestionar les qüestions globals sobre contaminació 
acústica en zones del territori.

Definir accions a realitzar quan s’incompleixin objectius de 
qualitat acústica.

Protegir les zones tranquil·les.



Identificació dels llocs del 
municipi a preservar i amb bones 
condicions acústiques 

Identificació dels llocs del 
municipi a reduir els nivells 
acústics a valors propers o 
inferiors al límit. 

Àrees d’actuació i prioritats de 
l’actuació ( alta , mitjana o a 
preservar) 

Relació d’accions per àrees 
d’actuació 

Calendari d’aplicació o 
desenvolupament 

Valoració econòmica 



Àrees amb prioritat alta (A): 
Trams o zones on la desviació del 
període nocturn és superior a 5 
dBA.

Àrees amb prioritat mitjana (M): 
Trams o zones on la desviació del 
període nocturn i/o del diürn és 
d’entre 2 i 5 dBA. 

Àrees a preservar (P): Trams o 
zones on la desviació del període 
nocturn és d’entre –2 i +2 dBA 
però és susceptible d’incrementar- 
se.







ACTUACIONS 

Regulació municipal i compliment normatives 

Aplicació i actualització ordenança de soroll
Actualització i revisió del mapes 

Control dels nivells d’emissió dels vehicles a motor
Gestió de queixes 
Control d’activitats
Limitació de velocitat de conducció
Limitació de circulació de vehicles pesants
Control de l’activitat de càrrega i descàrrega 
Revisió dels recorreguts de recollida de residus
Criteris acústics en la contractació de vehicles municipals



Actuacions urbanístiques . Inversions 

Aplicació d’asfalt  sono reductor i manteniment del seu estat
Apantallaments lateral sud B20 per barreres artificials
Cobriment o apantallament barreres artificials lateral nord B20
Cobriment o apantallament per barreres artificials B10
Insonorització elements de construcció (aïllants)



Planejament estratègic

Pla de mobilitat urbana
Pla de super illes
Camins segurs escolars 
Pla director de bicicleta 
Xarxa de transport públic 
Xarxa viària 
Pla d’accessibilitat



Actuacions de sensibilització

Setmana de la mobilitat 
Tallers de mobilitat sostenible i segura escolars 
Campanyes d’educació ambiental 
Tallers sobre soroll ambiental al Programa d’activitats 

educatives
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