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1. ANTECEDENTS I OBJECTE 

Un dels instruments per aconseguir millorar la qualitat de vida de la població és 

la delimitació del territori en zones de sensibilitat acústica en funció d’uns objectius de 

qualitat, per tal que els aspectes relatius al soroll siguin tinguts en compte a l’hora de 

planificar les activitats i el planejament. Així, la zonificació acústica consisteix en la 

divisió del territori en les anomenades zones acústiques, o àrees de territori amb el 

mateix objectiu de qualitat acústica. 

Els ajuntaments han de dur a terme la zonificació acústica del seu municipi per 

tal de determinar els diferents nivells de protecció sonora aplicables a les àrees 

urbanes, els nuclis de població i, si s’escau, les àrees del medi natural del seu terme 

municipal. La zonificació acústica es recull en el Mapa de Capacitat Acústica. 

L’any 2006, l’ajuntament de Lliçà d’Amunt va encarregar a l’empresa PROEMA 

scp l’elaboració d’una proposta de Mapa de Capacitat Acústica del municipi. Aquesta 

proposta es va realitzar d’acord amb els criteris establerts a la normativa aplicable en 

aquell moment: la Llei 16/2002, de 28 de juny, de Protecció contra la contaminació 

acústica i el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a 

l’elaboració dels mapes de capacitat acústica. En base a això, es van assignar les 

zones acústiques a les diferents àrees del municipi en funció d’uns objectius de 

qualitat, tenint en compte l’estructura urbanística, el coneixement dels nivells de soroll 

existents, les activitats instal·lades i el grau d’exposició de la població en tot el territori, 

així com les actuacions futures que tenia previst realitzar el consistori. 

La promulgació per part de l’Estat de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido, el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del 

ruido ambiental, y el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla 

la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas, va modificar el marc normatiu en el camp de 

la contaminació acústica. En el cas concret de la zonificació acústica, la normativa 

estatal estableix criteris diferents als de la normativa catalana, alhora que s’augmenta 

el grau d’exigència dels objectius de qualitat acústica aplicables, principalment per als 

nous desenvolupaments urbanístics i a l’interior de les edificacions destinades a usos 

sensibles al soroll.  

Aquest fet ha comportat la necessitat d’adaptar la normativa catalana als 

preceptes de caràcter bàsic de la normativa estatal, cosa que s’ha dut a terme 

mitjançant 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. 

Pel que fa a la zonificació acústica del territori, aquesta norma estableix que 

s’ha de dur a terme en base als objectius de qualitat acústica i als diferents usos del 

sòl, independentment dels nivells acústics existents. Això comporta, com a 
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conseqüència, la necessitat de revisar les zonificacions acústiques realitzades abans 

de l’entrada en vigor del Decret 176/2009 per tal d’adequar-les als nous criteris. 

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt sol·licita a AVALUA, 

empresa on s’ha incorporat l’antiga direcció tècnica de PROEMA scp, com Entitat 

d’Inspecció acreditada en la matèria per ENAC amb el número 149/EI237, 

l’actualització i adequació de la Proposta de Mapa de Capacitat Acústica del 

municipi al nou marc legal. 

En aquest document es recullen els criteris i la metodologia aplicats en la 

revisió de la zonificació acústica del municipi i la proposta de Mapa de capacitat 

acústica resultant, actualitzada i adequada a la nova normativa aplicable. 

 Els treballs de certificació i predicció emesos per l'entitat d'Inspecció AVALUA, 

constitueixen documents de màxima empara i validesa legal, ja que gaudeixen  de la 

més alta acreditació en la matèria.  AVALUA té implantat un Sistema de Qualitat 

d'acord amb la Norma UNE-EN ISO/IEC 17020: 2004 “Criteris generals per al 

funcionament de diferents tipus d'organismes que realitzen la inspecció”, així com 

també la UNE–EN ISO/IEC 17025: 2005 “Criteris generals per a l'acreditació dels 

laboratoris d'assaig i calibratge”. 

 Aquest Sistema de Qualitat intern ha estat auditat i avaluat per l'òrgan suprem 

de reconeixement de competència, l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) atorgant 

a AVALUA del segell acreditatiu d'inspecció amb núm. 149/EI237. 

  Dita acreditació suposa: 
 
•   Reconeixement  internacional de la competència tècnica d'AVALUA  per part  d'un 

organisme independent i competent. 

•  Ofereix la garantia que el personal, l'instrumental i la normativa internacional 

utilitzada, han estat avaluats i certificats mitjançant un exigent control de qualitat 
independent. 

•  Constitueix un fet diferenciador en el mercat, garantia d'integritat i  competència.  

No obstant, el present document s’emetrà formalment  fora de l’empara de 

l’acreditació ENAC, ja que actualment ens trobem en procés d’incorporació dels nous 

documents normatius publicats, llavors per simple formalisme administratiu ens 

abstindrem d’emetre cap declaració envers del Decret 176/2009 que desenvolupa la 

Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, malgrat aquesta figuri 

inclosa dins del nostre abast d’acreditació. 

Per tant, fins que no s’hagi incorporat aquest document legislatiu al nostre 

abast d’acreditació ens abstindrem d’emetre cap Declaració de Conformitat o estudi 

d’anàlisi envers el Decret 176/2009. 
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2. MARC LEGAL 

 

► NORMATIVA EUROPEA: 

 Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002, 

sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. 

► NORMATIVA ESTATAL: 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.  

 R.D. 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 

ambiental. 

 R.D. 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas. 

► NORMATIVA CATALANA: 

 Llei 16/2002, de 28 de juny, de Protecció contra la contaminació acústica. 

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

dels mapes de capacitat acústica. 

 Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

16/2002, de 28 de juny, de Protecció contra la contaminació acústica, i se 

n’adapten els annexos. 
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3. CONCEPTES BÀSICS 

EMISSOR ACÚSTIC: Qualsevol infraestructura, instal·lació, maquinària, activitat o 

comportament que generi soroll i vibracions. 

NIVELL D’IMMISSIÓ: Nivell acústic mitjà existent durant un període de temps 

determinat, mesurat en un lloc determinat. 

VALOR D’ATENCIÓ: Nivell d’immissió superior al valor límit d’immissió, aplicable a les 

infraestructures de transport viari, ferroviari, marítim i aeri, a les vies urbanes i les 

activitats existents en el moment d’entrada en vigor de la  Llei de Protecció contra la 

contaminació acúsitca, a partir del qual la Llei estableix l’elaboració de plans específics 

de mesures per a minimitzar l’impacte acústic. 

QUALITAT ACÚSTICA: Grau d’adequació de les característiques d’un espai a les 

activitats que s’hi desenvolupen, avaluat en funció dels seus nivells d’immissió i 

emissió acústiques i de la seva importància cultural. 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA: Part del territori que presenta una mateixa 

percepció acústica. 

OBJECTIU DE QUALITAT ACÚSTICA: Conjunt de requisits que, pel que fa a la 

contaminació acústica, s’han de complir en un moment i en un espai determinats, 

incloent-hi els valors límit d’immissió o d’emissió i els valors d’atenció. 

MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA: Instrument que assigna els nivells d’immissió fixats 

com a objectius de qualitat en un territori determinat. 

 

 

4. DESCRIPCIÓ DEL MUNICIPI 

Lliçà d’Amunt es troba a 27 km de Barcelona, i a tan sols 3 km de la capital 

comarcal, Granollers. Està situat a 145 m d’altitud i limita amb Lliçà de Vall, Palau-

Solità i Plegamans, Caldes de Montbui, Santa Eulàlia de Ronçana, Canovelles i 

Granollers. Té 14.143 habitants (any 2009) i una superfície de 21,98 km2, el que 

comporta una densitat de població baixa (643,4 habitants/ km2).    

És un dels municipis més dispersos i fragmentats del Vallès. Aquí i allà, pertot 

arreu, urbanitzacions nascudes del caos postfranquista dels anys setanta cobreixen 

els turons, petites barriades i infraestructures s’escampen per tot el pla: es tracta d’un 

territori literalment esquitxat de construccions humanes. 

El nou pla general del municipi preveu protegir explícitament  com a zones no 

urbanitzables tres grans zones encara prou grans, prou homogènies i prou ben 

conservades:  
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 el rieral agrícola que des de Santa Justa a can Moncau embolcalla el riu Tenes  

 els turons de secà que envolten l’antic camí de Caldes  

 el gran corredor forestal que baixa de la serralada pre-litoral, per Palaudàries i 

can Lledó, fins a Gallecs i la vall del Besòs.  

 

Lliçà d'Amunt té el rècord de creixement del Vallès Oriental i la segona posició 

en la demarcació de Barcelona. En només vint anys, ha quadriplicat la població (de 

2.600 habitants l’any 1981 a 10.000 h. l’any 2000), amb un augment mitjà de 677 nous 

habitants anuals els últims tres anys. Això, sens dubte, seguirà així perquè encara 

queda prou sòl urbanitzable com per doblar la població. 

 La població es distribueix en els següents sectors (Mapa 1, pàgina següent): 

 El nucli urbà, amb el centre urbà i els barris de Sant Baldiri, Ca l’Oliveres i Can 

Bosc i el Polígon industrial Molí d’en Fonolleda. 

 El Sector Palaudàries, amb els nuclis de Can Salgot, Can Roure, Can Lledó, 

Mas Bo i Can Rovira i Palaudalba. 

 El Sector La Serra, amb els nuclis de Ca l’Artigues, Can Costa, Ca l’Esteper i 

Pinedes del Vallès. 

 El Sector El Pla, amb els nuclis de Can Xicota, Les Oliveres i Can Franquesa, 

Can Farell, Pineda Feu, El Pinar i La Cruïlla. 

Pel terme municipal transcorren diversos eixos viaris importants: la carretera C-

17, a l’extrem est del terme municipal; la carretera BV-1602, que travessa el municipi 

de nord a sud, passant pel mig del centre urbà; la carretera BV-1432, que connecta el 

centre urbà amb Granollers, i les carreteres BV-1435 (a Bigues) i C-1415b (de Caldes 

de Montbui a Canovelles), a la part nord del terme municipal. 

Pel municipi circulen 5 línies d’autobusos que connecten els diferents nuclis de 

població amb el centre urbà i amb Granollers i Palau-Solità i Plegamans. Una altra línia 

d’autobús (Sagalés) el comunica amb Barcelona. 
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MAPA 1- NUCLIS DE POBLACIÓ 
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5. ACTUALITZACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA ZONIFICACIÓ ACÚSTICA DEL 
MUNICIPI 

El procés seguit per a elaborar la nova proposta de Mapa de Capacitat 

Acústica, actualitzada i adequada al nou marc legal,  ha estat el següent: 

 Determinació dels criteris a aplicar en l’assignació de les diferents zones 

acústiques 

 Anàlisi del planejament i usos del sòl del municipi 

 Assignació de zones acústiques a les diferents vies i espais públics  

 Representació gràfica sobre el plànol de la zonificació resultant: Proposta de 

Mapa de Capacitat Acústica. 

 

 

5.1. Criteris de zonificació 

Com ja s’ha indicat, la zonificació acústica consisteix en l’agrupació de les parts 

del territori amb la mateixa capacitat acústica. 

La zonificació acústica d’un terme municipal ha de tenir en compte les àrees 

urbanitzades, els nous desenvolupaments urbanístics, els sectors del territori afectats 

per sistemes generals d’infraestructures de transport, o altres equipaments públics que 

ho reclamin, i els espais d’interès natural que gaudeixin o demandin una protecció 

especial contra la contaminació acústica. 

La zonificació acústica resta subjecta a revisió periòdica, que s’ha de fer com a 

màxim cada deu anys, des de la data de la seva aprovació. També caldrà revisar-la 

quan es produeixin modificacions, revisions i adaptacions del planejament territorial i 

urbanístic, que afectin els usos del sòl, i quan es tramitin plans urbanístics de 

desenvolupament que estableixin usos pormenioritzats del sòl. 

D’acord amb el Decret 176/2009, la zonificació del territori ha d’incloure les 

zones acústiques següents: 

 Zona de sensibilitat acústica alta (A) 

 Zona de sensibilitat acústica moderada (B) 

 Zona de sensibilitat acústica baixa (C) 

 Zones de soroll 

 Zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPCA) 

 Zones acústiques de règim especial (ZARE) 

Les àrees i els usos del sòl que cal incloure en cadascuna de les zones són: 
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► 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 tranquil·les 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 
existents. 

Els seus valors límit d’immissió poder ser més restrictius que els de les restants 
àrees de la zona de sensibilitat acústica alta i poden ser objecte dedeclaració 
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, blanearis, 
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 compleixin les condicions següents: estar 
habitats de manera permanent, estar aïllats i no formar pàrt 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 qwue 
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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► 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 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 
spais diferents dels esmentats a (C1). 

Es representa amb una ratlla de color ocre (composició RGB: 255 205 0) i/o el 
símbol (B2). 

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

Inclouen els espais d’ús predominantment residencial existens 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 possile 
el compliment dels objectius fixats per a una zona (B1). 

Es representa amb una ratlla de taronja fosc (composició RGB: 242 118 77) i/o 
el símbol (B3). 

 

► ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C): Comprèn els sectors del territori 
que admeten una percepció elevada de soroll. 

El perímetre de les zones, àrees i edificacions es representa amb una ratlla de 
color vermell (composició RGB: 255 0 0). Poden incloure les àrees i els usos 
següents o similars: 

 (C1) Àrees amb predomini de 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, espectalces, 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. 
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En les àrees acústiques d’ús predominantment industrial es poden tenir en 
compte les singularitats de les activitas 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 situals 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). 

 

► ZONA DE SOROLL: aquells sectors del territori afectats per la presència 

d’infraestructures de transport viari, ferroviari, marítim i aeri. La Zona de Soroll 

comprèn el territori de l’entorn del focus emissor i és delimitada per la corba 

isòfona on es mesuren els valors límit d’immissió corresponents a la zona de 

sensibilitat acústica on hi ha situada la infraestructura. En aquestes zones s’han 

d’aplicar una sèrie de normes específiques, que s’exposen a la Llei de Protecció 

contra la contaminació acústica (article 13), de cara a minimitzar l’impacte acústic 

sobre els receptors. 

► ZONA D’ESPECIAL PROTECCIÓ DE LA QUALITAT ACÚSTICA (ZEPQA): 

aquelles àrees en què per les singularitats característiques es considera 

convenient de conservar una qualitat acústica d’interès especial, sempre que no 

estiguin compreses en les zones de soroll i que no se sobrepassi entre les 8 i les 

21 hores un valor límit d’immissió LAr de 50 dBA i entre les 21 i les 8 hores un valor 

límit d’immissió LAr de 40 dBA. En aquestes zones el valor límit d’immissió es 

considera el valor del soroll de fons més 6 dBA. 

► ZONA ACÚSTICA DE RÈGIM ESPECIAL (ZARE): aquelles àrees en què es 

produeix una elevada contaminació acústica a causa de la presència de 

nombroses activitats, de la naturalesa que siguin, i del soroll produït al voltant. S’hi 

poden declarar aquelles zones on es sobrepassin els valors límit d’immissió en 

l’ambient exterior corresponents a zones de sensibilitat acústica baixa en 15 dBA o 

més, dues vegades per setmana, durant dues setmanes consecutives o tres 

d’alternes, dins el termini d’un mes. La declaració de ZARE ha d’ésser proposada 

en un estudi (fet a iniciativa de la mateixa Administració o a petició d’un nombre 

representatiu de veïns) en els termes que, en cada cas, disposin les ordenances 

municipals. A més, els ajuntaments han d’aplicar un règim especial d’actuacions de 
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cara a aconseguir la progressiva disminució dels nivells de soroll a l’ambient 

exterior de la zona. 

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. 

 

OBJECTIUS DE QUALITAT: 

 Els mapes de capacitat acústica estableixen la zonificació acústica del territori i 

els valors límit d’immissió d’acord amb les zones de sensibilitat acústica. Aquestes 

zones poden incorporar els valors límit dels usos del sòl d’acord amb la taula següent: 

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  

-- -- -- 

(Els valors s’apliquen al conjunt d’emissors que incideixen a les diferents zones de 

sensibilitat acústica establertes als mapes de capacitat acústica) 
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Ld, Le i Ln: índexs d’immissió de soroll per al període de dia, vespre I nit, 

respectivament. 

Valors d’atenció: en les zones urbanitzades existents i per als usos de 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 dBA. 

 

5.2. Assignació de zones acústiques. Mapa de Capacitat Acústica 

Un cop determinats els criteris a aplicar en la zonificació acústica, s’han 

analitzat les dades de planejament i usos del sòl per determinar l’ús predominant a les 

diferents vies o àrees del municipi, així com als espais públics (àrees amb predomini 

d’ús residencial, centres docents, àrees sanitàries, infraestructures de transport...). A 

partir d’aquesta informació s’han assignat les zones acústiques corresponents, a les 

àrees urbanitzades existents i als sectors que està previst urbanitzar en un futur.  

Cada via o espai públic s’ha zonificat com a A, B o C en funció de si es tracta 

d’una àrea de sensibilitat acústica alta, mitjana o baixa, i com a A1, A2, B3,... en funció 

de l’ús del sòl que li correspòn.  

Pel que fa a les carreteres, només s’han zonificat els trams que transcorren per 

zona urbana i els propers a àrees habitades. 

D’acord amb tot l’anterior, es proposa al següent zonificació acústica: 

► ZONA A: 

 S’han classificat com a zona A tots els carrers de les diverses urbanitzacions 

del municipi, excepte les vies d’accés i les d’interconnexió.  

Pel que fa al nucli urbà, són zona A tots els carrers, excepte els carrers 

d’Anselm Clavé, Francesc Macià, el tram de l’av. dels Països Catalans per sota la 

carretera BV-1432, el tram est del carrer de la Fàbrica i la zona industrial. 

Totes les àrees forestals i els habitatges aïllats també es consideren Zona A, 

així com tots els centres docents i els sanitaris. 

Tenint el compte l’ús predominant del sòl, les vies i espais inclosos a la Zona A 

es classifiquen de la següent manera:  

A2: Els Centres d’Atenció Primària de Palaudàries i La Cruïlla. 

A3: Tots els habitatges situats fora del centre urbà i d’altres nuclis habitats. 

A4: Les vies i espais d’us residencial situats al centre urbà i altres nuclis habitats. 
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Els centres escolars i espais educatius i culturals s’han classificat com A4 atès que 

es troben integrats o adjacents a zones residencials. 

No s’ha classificat cap àrea del municipi com a A1. 

 

► ZONA B: 

 S’han classificat com a B les vies d’accés i interconnexió de les diferents 

urbanitzacions: 

 Carrers Ramon Casas, Empordà (entre Antoni Gaudí i Ca l’Artigues), Ca 

l’Artigues i Matarranya, a Ca l’Artigues. 

 Carrers de Josep Llimona, Ramon Llull, pg. Sant Valerià (entre Ramon Llull i 

pg. de Can Salgot), pg. de Can Salgot i carretera de Palaudàries a la Ctra. de 

Sabadell a Granollers, a Can Salgot. 

 Els trams de les carreteres C-1415b i BV-1432 que transcorren propers a zones 

residencials o a habitatges i tot el tram de la carretera BV-1602 que travessa el terme 

municipal. 

Al centre urbà, són zona B els carrers d’Anselm Clavé (carretera BV-1602), 

Francesc Macià, el tram de l’av. dels Països Catalans per sota la carretera BV-1432 i  

l’àrea compresa entre el carrer Anselm Clavé, el tram est del carrer de la Fàbrica, l’av. 

Països Catalans i el carrer de la indústria. 

També són Zona B la deixalleria de Palaudàries, els espais comercials i de 

serveis de La Cruïlla i de Ca l’Artigues així com els de les benzineres de la carretera 

BV-1432 i de la C-31. També els Vivers Ernest, la depuradora de Santa Eulàlia de 

Ronçana, les zones esportives i d’oci del centre urbà i de les urbanitzacions, la futura 

pista d’aeromodelisme i el Parc del Tenes. 

L’àrea on està prevista la construcció del Polígon de Mango, a la part sud est 

del municipi, al costat de la C-17, també s’ha classificat com a Zona B. 

 Tenint el compte l’ús predominant del sòl, les vies i espais inclosos a la Zona B 

es classifiquen de la següent manera:   

B1:  Les vies d’accés i interconnexió de les diferents urbanitzacions: 

 Carrers Ramon Casas, Empordà (entre Antoni Gaudí i Ca l’Artigues), Ca 

l’Artigues i Matarranya, a Ca l’Artigues. 
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 Carrers de Josep Llimona, Ramon Llull, pg. Sant Valerià (entre Ramon Llull i 

pg. de Can Salgot), pg. de Can Salgot i carretera de Palaudàries a la Ctra. de 

Sabadell a Granollers, a Can Salgot. 

Els trams de les carreteres C-1415b, BV-1432 i  BV-1602 que transcorren pel 

terme municipal. 

Al centre urbà, els carrers d’Anselm Clavé (carretera BV-1602), Francesc Macià, 

el tram de l’av. dels Països Catalans per sota la carretera BV-1432 i  l’àrea 

compresa entre el carrer Anselm Clavé, el tram est del carrer de la Fàbrica, l’av. 

Països Catalans i el carrer de la Indústria. 

B2:   La deixalleria de Palaudàries, els espais comercials i de serveis de La Cruïlla i de 

Ca l’Artigues així com els de les benzineres de la carretera BV-1432 i de la C-31. 

També els Vivers Ernest, la depuradora de Santa Eulàlia de Ronçana, les zones 

esportives i d’oci del centre urbà i de les urbanitzacions, la futura pista 

d’aeromodelisme i el Parc del Tenes. 

L’àrea on està prevista la construcció del Polígon de Mango, a la part sud est del 

municipi, al costat de la C-17. 

No s’ha classificat cap àrea del municipi com a B3. 

 

► ZONA C: 

S’han classificat com a Zona C totes les zones i sectors industrials.   

També és C el tram de la C-17 que transcorre pel terme municipal. 

 Tenint el compte l’ús predominant del sòl, les vies i espais inclosos a la Zona C 

es classifiquen de la següent manera:   

C2: Totes les zones i sectors industrials 

C3: El tram de la C-17 que transcorre pel terme municipal 

No s’ha classificat cap àrea del municipi com a C1. 

 

► ZONA DE SOROLL: 

Als trams de les carreteres BV-1602, BV-1435, C-1415b, la BV-1432 i C-17 que 

transcorren pel terme municipal s’ha marcat una Zona de Soroll superposada a la zona 

acústica assignada, ja que la presència d’aquestes infraestructures de transport viari 

afecten als sectors del territori situats al seu entorn. 
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► ALTRES ZONES ACÚSTIQUES: 

 No hi ha cap àrea del municipi susceptible que ser classificada com a Zona 

d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPCA) ni com a Zona acústica de règim 

especial (ZARE). 

 

 

5.3. REPRESENTACIÓ GRÀFICA 

Un cop assignades les zones acústiques, aquestes s’han representat 

gràficament sobre el plànol del municipi digitalitzat (s’ha emprat la base topogràfica a 

escala 1:5000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya) mitjançant el programa AUTOCAD 

2005. S’han fet dues representacions diferenciades: una on es mostren les zones de 

sensibilitat acústica (Mapa 2, a la pàgina 17) i una altra amb la zonificació detallada 

per usos del sòl (Mapa 3, a la pàgina 18), aplicant el codi de colors que s’indica al 

Decret 176/2009 i que es mostra a continuació: 

  

 

 

Codi de colors aplicat en la  
representació de les zones  acústiques 

 

A més del Mapa de Capacitat Acústica de tot el terme municipal, s’han fet 

representacions parcials, ampliades, dels diferents sectors del municipi (Mapes 4 a 11, 

pàgines 18 a 27). 

 

Zona A 

Zona B 

Zona C 

Zona de Soroll 

Zona A1

Zona A2

Zona A3

Zona A4

Zona B1

Zona B2

Zona B3

Zona C1

Zona C2

Zona C3
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MAPA 2 – PROPOSTA DE MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA - TERME MUNICIPAL 

MAPA 3 – PROPOSTA DE MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA - TERME MUNICIPA L- 

USOS DEL SÒL 

MAPA 4 – PROPOSTA DE MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA - NUCLI URBÀ I ZONA 

EST 

MAPA 5 – PROPOSTA DE MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA - NUCLI URBÀ I ZONA 

EST - USOS DEL SÒL 

MAPA 6 – PROPOSTA DE MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA – CAN SALGOT I CAN 

ROVIRA 

MAPA 7 – PROPOSTA DE MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA – CAN SALGOT I CAN 

ROVIRA -  USOS DEL SÒL 

MAPA 8 – PROPOSTA DE MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA - CA L’ARTIGUES I CA 

L’ESTEPER  

MAPA 9 – PROPOSTA DE MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA - CA L’ARTIGUES I CA 

L’ESTEPER -  USOS DEL SÒL 

MAPA 10 – PROPOSTA DE MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA – CAN FARELL I LA 

CRUÏLLA 

MAPA 11 – PROPOSTA DE MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA – CAN FARELL I LA 

CRUÏLLA - USOS DEL SÒL 
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