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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 El territori. 

Mataró, capital de la comarca del Maresme, és una ciutat viva, en transformació constant i 
amb un patrimoni cultural important que la dota de personalitat pròpia. La seva privilegiada 
situació geogràfica, per un costat el mar i per l'altre la serralada litoral, fa que les condicions 
climàtiques de Mataró siguin idònies per a gaudir de la ciutat. 

La ciutat de Mataró té el privilegi de tenir el seu origen a l'època romana. La valuosa herència 
d'aquesta època es manifesta en la vil•la romana de Torre Llauder, de finals del segle I aC, i 
en les darreres troballes al nucli antic. Passejant pels carrers del centre de la ciutat es pot fer 
un recorregut àgil per la seva història, un recorregut que des de l'antiga Iluro romana permet 
gaudir, també, del barroc, trobar influències arquitectòniques colonials i contemplar una 
mostra destacada del modernisme de la mà d'un dels seus màxims representants: l'arquitecte 
mataroní Josep Puig i Cadafalch. 
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1.2 Mobilitat 

Xarxa de transport ferroviari de rodalies 

· Línia R1. Molins de Rei - Maçanet-Massanes. 

 

Xarxa de vies interurbanes 

· Autopista C32. Barcelona-Blanes. 

· Carretera N-II. 

· Autovia C-60 

· Carretera BV-5031 

· Carretera C-1415 

 

Xarxa d’autobusos urbans 

· L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8 

 

Xarxa de transport de bus interurbà 

· SARBUS de l’empresa CASAS: 

o C1 

o C2 

o C5 

o C10 

o C20 

o C30 

o N80 

· Cingles Bus: 

o Línia 550 

o Línia 551 

o Línia 552 

o Línia 553 

o Línia 555 

o Línia 557 

· Barcelona Bus: 

o Línia 609 o Línia N82 
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1.3 Vista aèria del municipi. 

 

Figura 1. Vista aèria del terme municipal de Mataró. Font: Google Earth. 

 

El municipi té una extensió de 22,53 km2, una altitud de 28 metres i és situat a 35 km de 
Barcelona. La població a 31 de desembre del 2016 és de 126.159 habitants. (Font: Ajuntament 
de Mataró). 

Al nord limita amb el terme municipal de Dosrius, a l’est la Riera d’Argentona fa la divisòria 
amb els municipis d’Argentona i Cabrera de Mar, i a l’oest limita amb el terme de Sant Andreu 
de Llavaneres. 
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1.4 Marc legal. 

En pocs anys s'ha modificat substancialment el marc normatiu regulador de la contaminació 
acústica. Tradicionalment centrada en l'àmbit local, aquesta problemàtica no gaudia d'una 
regulació general ni en l'àmbit comunitari ni en l'àmbit intern. La regulació del soroll es trobava 
en un conjunt de normes sectorials que, tot i que no tenien com a objecte principal la regulació 
d'aquesta matèria, tenien una incidència decisiva en alguns aspectes puntuals del règim jurídic 
de la contaminació acústica. Tanmateix, aquest panorama va canviar radicalment des de l'any 
2002, arran de l'aprovació de tres nous instruments normatius: la Directiva 2002/49/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll 
ambiental, que els Estats membres havien d'incorporar als seus ordenaments jurídics abans 
del 18 de juliol de 2004 i que tenia com a objecte establir un enfocament comú destinat a 
evitar, prevenir o reduir amb caràcter prioritari els efectes perjudicials derivats de l'exposició 
al soroll ambiental; la Llei estatal 37/2003, de 17 de novembre, del soroll; i la Llei catalana 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

El 8 de novembre del 2005 s’aprova el Decret 245/2005 (publicat al DOGC el 10/11/05), pel 
qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica. 

Posteriorment, el 16 de novembre de 2009 va ser publicat al DOGC el Decret 176/2009, que 
desenvolupa la Llei 16/2002 del soroll, que té com a finalitat el desenvolupament i l'adaptació 
dels annexos d'aquesta llei així com aclarir el marc jurídic normatiu en matèria de 
contaminació acústica. 

Aquest Reglament és d'aplicació a qualsevol infraestructura de transport, instal·lació, 
maquinària, projecte de construcció, comportament o activitat de caràcter públic o privat, 
inclosos en els annexos, en tot el territori de Catalunya susceptibles de generar contaminació 
acústica per soroll i / o vibracions. 
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2 ANTECEDENTS 
En el llistat següent es mostra les dates d’aprovacions del Mapa de Capacitat, Ordenança 
contra el soroll i mapes estratègics. 

Mapa de Capacitat acústica 

04-02-2010 Aprovació inicial del mapa de capacitat acústica 
 Publicació 26-02-2010 
 No es presenten al·legacions 
12-05-2010 Aprovació definitiva del mapa de capacitat acústica 
 Publicació 27-09-2010 
 En vigor des del 28-09-2010 

Ordenança municipal contra el soroll 

03-05-2012 Aprovació inicial pel Ple 
 Publicació 23-05-2010 
06-09-2012 Aprovació definitiva pel Ple 
 Publicació al BOPB 01-10-2012 

Mapa estratègic 

04-02-2010 Aprovació inicial del mapa estratègic 
 S’eleva a definitiva 27-09-2010 
07-02-2013 Aprovació inicial de la revisió 
09-01-2014 Aprovació definitiva de la revisió 

També anualment es realitzen unes mesures de control, anomenades Indicadors, en 13 punts 
de la ciutat, a fi i efecte de comprovar la evolució del soroll, i la efectivitat de les mesures 
realitzades i contemplades al programa 2.7 de l’Agenda 21 de Mataró. 

S’han realitzat estudis diversos, com, per exemple, d’asfalts sonoreductors, bandes 
reductores, trànsit aeri que sobrevola la ciutat. 

El 19 de març de 2013 s’aprova definitivament el Pla d’acció contra la contaminació acústica 
com a eina de gestió ambiental per a la preservació, millora i recuperació de la qualitat acústica 
del territori. 
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3 MAPA ESTRATÈGIC DE SOROLL 

3.1 Nombre estimat de persones exposades al soroll 

S’ha estimat la població exposada a nivells de soroll per als índexs i rangs següents: 

· Lden Índex de soroll equivalent dia-vespre-nit, amb els rangs (Inferior a 55 dB(A), 
entre 55 i 60 dB(A), entre 60 i 65 dB(A), entre 65 i 70 dB(A), entre 70 i 75 dB(A) i més 
de 75 dB(A)). 

· Ld Índex de soroll equivalent dia, amb els rangs (Inferior a 55 dB(A), entre 55 i 60 
dB(A), entre 60 i 65 dB(A), entre 65 i 70 dB(A), entre 70 i 75 dB(A) i més de 75 dB(A)). 

· Le Índex de soroll equivalent vespre, amb els rangs (Inferior a 55 dB(A), entre 55 i 
60 dB(A), entre 60 i 65 dB(A), entre 65 i 70 dB(A), entre 70 i 75 dB(A) i més de 75 
dB(A)). 

· Ln Índex de soroll equivalent nit, amb els rangs (Inferior a 55 dB(A), entre 55 i 60 
dB(A), entre 60 i 65 dB(A), entre 65 i 70 dB(A), entre 70 i 75 dB(A) i més de 75 dB(A)). 

3.1.1 Dades de població exposada a l’Índex Lden 

 

Taula 1: Població exposada, expressada en centenes, a l’índex dia-vespre-nit Lden. 

 

Gràfic 1: Percentatge de població exposada a l’índex dia-vespre-nit, Lden  

Lden dB(A)
Població 

(centenes)
<55 20

55-60 162
60-65 465
65-70 416
70-75 167
>75 30

Població exposada
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De les dades obtingudes, es desprèn que un 51% de la població està per sota dels 65 dB(A), 
mentre que del 49% restant, un 33% es trobaria entre 65 i 70 dB(A), un 13% estaria exposat 
a nivells entre 70 i 75 dB(A), i el 2% restant estaria sotmès a nivells superiors a 75 dB(A). 

Per conèixer la distribució de la població exposada al soroll respecte del territori estudiat, es 
compara el percentatge que representa la població exposada a cada rang de soroll respecte 
de la població total, amb el tant per cent dels metres lineals de carrers sotmesos al mateix 
rang de soroll. 

 

Gràfic 2: Metres de trams urbans i població exposada a l’índex Lden en percentatge. 

Aquest gràfic comparatiu es pot veure que els rangs ‘<55’i ’70-75’ tenen una relació de 
longitud de trams de carrers superior a la població que representen. 

Concretament, la distància dels carrers exposats a nivells inferiors a 55 dB(A) representa un 
4% del total de carrers i no arriba a un 2% de la població total de l’estudi. Això es produït a 
l’existència de nivells de soroll inferiors en les àrees de baixa densitat de població. 

De la mateixa manera, també es pot comprovar que en els rangs de ’60-65’, ’65-70’i ’>75’ la 
relació de metres lineals de carrers en vers la població que representen, es inferior i per tant 
correspon a una certa massificació d’habitants. 

Per últim, en el cas del rang ’55-60’ hi ha una relació bastant equilibrada entre longitud de 
trams de carrers i població. 
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3.1.2 Dades de població exposada a l’Índex Ld 

 

 

Taula 2: Població exposada, expressada en centenes, a l’índex dia Ld. 

 

 

Gràfic 3: Percentatge de població exposada a l’índex dia, Ld 

D’aquestes dades veiem que un 64% de la població esta sotmesa a nivells inferiors a 65 dB(A), 
mentre que del 33% restant, un 24% es trobaria entre 65 i 70 dB(A), i el 11% restant estaria 
exposat a nivells superiors a 70 dB(A). 

  

Ld dB(A)
Població 

(centenes)
<55 56

55-60 214
60-65 544
65-70 302
70-75 131
>75 13

Població exposada
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Gràfic 4: Metres de trams urbans i població exposada a l’índex Ld en percentatge. 

 

El gràfic ens mostra que els rangs de ’60-65’ i ’70-75’  té una relació superior entre la població 
exposada i la longitud de trams de carrers. 

El cas contrari, el tenim als rangs ‘<55’ i ’65-70’, on la relació entre la longitud de trams de 
carrers es superior a la població exposada. 

En els rangs ’55-60’, i ‘>75’ hi ha una relació equilibrada entre els metres lineals de carrers i 
la població exposada. 
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3.1.3 Dades de població exposada a l’Índex Le 

 

 

Taula 3: Població exposada, expressada en centenes, a l’índex vespre Le. 

 

 

Gràfic 5: Percentatge de població exposada a l’índex vespre, Le 

 

En aquest gràfic es pot comprovar que gairebé un 75% de la població està sotmès a valors 
inferiors a 65 dB(A). Aquest valor augmenta en comparació amb l’anterior gràfic (Gràfic 3). 

Del 25% restant, un 21% estaria comprès entre valors de 65-70 dB(A), i només un 3% 
suportaria valors superiors a 70 dB(A). 

  

Le dB(A)
Població 

(centenes)
<55 102

55-60 337
60-65 505
65-70 271
70-75 42
>75 3

Població exposada
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Gràfic 6: Metres de trams urbans i població exposada a l’índex Le en percentatge. 

 

Si comparem aquest gràfic amb l’anterior (Gràfic 4), podem veure que, tant el percentatge de 
metres lineals sotmesos a nivells superiors a 70 dB(A) passa d’un 9% a un 3%, així com el 
percentatge de població exposada a nivells de més de 70 dB(A) passa d’un 11% a una mica 
més d’un 3%. 

També es veu com augmenten els percentatges dels rangs inferiors en detriment dels rangs 
superiors. 
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3.1.4 Dades de població exposada a l’Índex Ln 

 

 

Taula 4: Població exposada, expressada en centenes, a l’índex nit Ln. 

 

 

Gràfic 7: Percentatge de població exposada a l’índex nit, Ln 

 

D’aquest gràfic, comprovem que un 81% de la població està sotmesa a valors inferiors a 60 
dB(A) durant el període nocturn, i del 19% restant, un 15% ho estaria a valors compresos 
entre 60 i 65 dB(A). 

Comparant amb el gràfic anterior(Gràfic 5), notem una clara reducció de la població sotmesa 
a nivells superiors a 60 dB(A), concretament d’un 65% a un 19%. 

  

Ln dB(A)
Població 

(centenes)
<55 582

55-60 440
60-65 190
65-70 47
70-75 0
>75 0

Població exposada
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Gràfic 8: Metres de trams urbans i població exposada a l’índex Ln en percentatge. 

 

Continuant amb la progressió de la gràfica anterior (Gràfic 6), es veu clarament la reducció 
dels rangs superiors, tant en percentatge de metres lineal sotmesos a nivells superior a 60 
dB(A), concretament d’un 62% a un 21%, com en percentatge de població exposada als 
mateixos nivells, passant d’un 65% a un 19%.  

Es veu clarament com en el cas dels rangs inferiors, es veuen augmentats els percentatges 
de població i de metres lineals, en detriment dels rangs superiors. 
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3.1.5 Síntesi de la situació acústica existent. 

 

 

Gràfic 9: Gràfica comparativa dels percentatges de població exposada per a cada indicador de soroll 

 

La comparació de les dades dels nivells de soroll diaris i nocturns evidencia la disminució 
generalitzada dels nivells d’exposició de la població al soroll durant la nit. 

Durant el període nocturn, un 81% de la població està sotmès a valors inferiors a 60 dB(A), 
mentre que durant el període diürn només ho està un 21%. 

Veiem que els valors superiors a 70 dB(A), durant el període diürn arriben al 11%, mentre que 
no apareixen valors durant el període nocturn. 

Si comparem l’índex Lden amb l’índex Ld, veiem que hi ha mes població afectada per nivells 
alts, ja que el fet de penalitzar el període del vespre amb 5 dB(A), i el període nocturn amb 10 
dB(A), provoca que els nivells siguin superiors. 

Per últim, comentar que l’índex d’immissió de soroll Lden s’ha d’utilitzar per determinar els 
nivells d’immissió del soroll ambiental en els mapes estratègics de soroll, d’acord amb els 
mètodes comuns a la Unió Europea, i per posar a disposició de la població la informació sobre 
el soroll ambiental i els seus efectes. 
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3.2 Evolució de la població exposada. 

A continuació es mostren les comparatives entre les dades del mapa estratègic del 2012 i les 
del 2017. 

3.2.1 Evolució de la població exposada al nivell Ldia 

Població exposada 

Ldia dB(A) 
Població 

2012 
(centenes) 

Població 
2017 

(centenes) 

Evolució 
2017-2012 

<55 71 56 -15 
55-60 207 214 7 
60-65 527 544 17 
65-70 317 302 -15 
70-75 126 131 5 
>75 16 13 -3 

Taula 5: Evolució de la població exposada al nivell Ldia 

De la taula es desprèn que hi ha una disminució de la població exposada a nivells superiors 
a 75 dB(A), nivells entre 65-70 dB(A) i inferiors a 55 dB(A). També es pot veure que hi ha 
increment de població exposada a nivells entre 70 i 75 dB(A) i del rang entre 55 i 65 dB(A). 

3.2.2 Evolució de la població exposada al nivell Lnit 

Població exposada 

Lnit dB(A) 
Població 

2012 
(centenes) 

Població 
2017 

(centenes) 

Evolució 
2017-2012 

<55 650 582 -68 
55-60 322 440 118 
60-65 200 190 -10 
65-70 36 47 11 
70-75 3 0 -3 
>75 0 0 0 

Taula 6: Evolució de la població exposada al nivell Lnit 

Pel que fa als valors de població en horari nocturn, es pot veure com hi ha una disminució de 
la població exposada a nivells superiors a 70 dB(A), nivells entre 60-65 dB(A) i inferiors a 55 
dB(A). També es pot veure que hi ha increment de població exposada a nivells entre 55 i 60 
dB(A) i del rang entre 65 i 70 dB(A). 
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4 ANNEX 

4.1 Influència del trànsit ferroviari 

Per tal de determinar la influència que té el pas de trens sobre el soroll total, s’ha realitzat un 
estudi que determinarà si aquesta influència és significativa. 

4.1.1 Mesura amb pas de trens 

S’han realitzat diverses mesures de 15 minuts, i s’ha anotat el temps de la mesura en la que 
el tren ha passat per posterior anàlisi. S’ha escollit el cas més desfavorable en el que durant 
una mesura de 15 minuts han circulat 4 trens i s’ha escollit el punt de mesura que tenia les 
vies més a prop. 

En la figura següent es mostra la mesura complerta i, marcats en blau, els moments on van 
passar els 4 trens: 

 

Gràfic 10: Nivell equivalent LAeq de la mesura amb pas de 4 trens en 15 minuts. 

El nivell equivalent de soroll (LAeq) i els percentils de la mesura son els següents: 

 

Taula 7: Nivell equivalent de soroll (LAeq) i els percentils de la mesura. 

El nivell equivalent LAeq de la mesura és de 67,8 dBA. 

  

Leq Lmin Lmax L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1
Amb trens 67,8 51,0 88,3 52,4 54,5 56,3 64,6 69,6 71,0 75,4
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4.1.2 Mesura sense pas de trens 
Per tal de veure l’afectació que produeix el pas de trens, s’ha modificat la mesura anterior i 
s’han eliminat els trens, deixant els valors pròxims als dels llindars abans que passessin els 
trens. 

En el gràfic següent es mostra la mesura complerta i, marcats en blau, els moments on van 
passar els 4 trens amb els valors reduïts: 

 

Gràfic 11: Nivell equivalent LAeq de la mesura sense trens. 

 

El nivell equivalent de soroll (LAeq) i els percentils de la mesura son els següents: 

 

Taula 8: Nivell equivalent de soroll (LAeq) i els percentils de la mesura. 

 

El nivell equivalent LAeq de la mesura és de 67,4 dBA. 

 

  

Leq Lmin Lmax L99 L95 L90 L50 L10 L5 L1
Sense trens 67,4 51,0 88,3 52,4 54,5 56,3 64,5 69,0 70,0 74,0
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4.1.3 Comparativa entre mesures 
En el gràfic següent es mostren les dues mesures superposades on es poden veure els pics 
en vermell que correspondrien als pas dels trens: 

 

Gràfic 12: Comparativa de les mesures amb trens i sense. 

A continuació es mostra la comparativa de valors entre les dues mesures: 

 

Taula 9: Nivell equivalent de soroll (LAeq) i els percentils de les mesures. 

 

La diferència entre les dues mesures pel que fa al nivell equivalent LAeq és de 0.4 dBA. Per 
tant podem dir que la influència que té el pas de trens sobre el soroll és molt minsa. 

Això és degut a que durant els 15 minuts de la mesura van passar uns 360 cotxes, 
emmascarant gairebé del tot el pas del trens. Entre la via ferroviària i els habitatges està la N-
II que té una IMD de 25.000 a 30.000 vehicles diaris, depenent del punt d’aquesta carretera. 

 


