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1 Marc normatiu 

L’article 9 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica estableix que els ajuntaments han d’elaborar un mapa de capacitat acústica 
amb els nivells d’immissió dels emissors acústics a què és aplicable 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 capítol II de la Llei 16/2002 regula  les zones que han de contemplar els mapes de 
capacitat acústica en l’àmbit municipal i els seus objectius de qualitat acústica. 
Aquesta zonificació és primordial atès que els objectius de qualitat acústica a assolir 
es determinen a partir d’aquesta. 

Així mateix, l’article 9.1 de la Llei 16/2002 estableix que els criteris per a l’elaboració 
dels mapes de capacitat acústica s’han d’establir en disposicions que despleguin la 
Llei esmentada.  

A tals efectes, el Decret 245/2005, de 8 de novembre, estableix els criteris per a 
l’elaboració dels mapes de capacitat acústica regulats a l’article 9 de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

El Mapa de capacitat acústica de Sant Celoni s’ha elaborat seguint els criteris 
assenyalats al Decret 245/2005, de 8 de novembre, modificat pel Decret 176/2009, de 
10 de novembre. 

2 Objectiu 

L’objectiu del Mapa de capacitat acústica del municipi de Sant Celoni és establir-ne la 
zonificació acústica, de la qual se’n deriven els objectius de qualitat i valors límit 
d’immissió aplicables d’acord amb la normativa vigent en matèria de contaminació 
acústica. 

3 Metodologia emprada en l’elaboració del Mapa de capacitat acústica 

L’elaboració del Mapa de capacitat acústica s’efectua d’acord amb les fases següents: 

a) Identificació dels emissors acústics del territori i determinació del nivell de soroll 
ambiental 

b) Zonificació acústica del territori 
c) Concreció del Mapa de capacitat acústica 

El Mapa de capacitat acústica inclou tot el sòl urbà i tots els sectors de 
desenvolupament previstos en el planejament urbanístic aprovat. 
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4 Fonts d’informació utilitzades en l’elaboració del Mapa de capacitat acústica 

Les principals fonts d’informació utilitzades en l’elaboració del Mapa de capacitat 
acústica són: 

 Revisió del Pla General Municipal d’Ordenació de Sant Celoni (aprovada per la 
Comissió d'Urbanisme de Barcelona en sessió de 18 de juny de 1997, DOGC 
núm. 2442 de 28/07/1997) i text refós de les Normes Urbanístiques del Pla 
General Municipal d’Ordenació (DOGC núm. 4459 de 31/08/2005). 

 Mapa de Soroll del municipi de Sant Celoni. DEPLAN, SL. Diputació de 
Barcelona. Desembre de 2001. 

 Pla de Mobilitat i Aparcament al municipi de Sant Celoni. Consulting 
Formaplan, SL. Diputació de Barcelona. Desembre de 2003. 

 Pla de Centre de Sant Celoni, Arquitectes Albert Daniel i Bruno Remoué. 
Desembre de 2006. 

 Pla de Centre del poble de La Batllòria, EAUX arquitectes S.L. Gener de 2007. 
 Informe sobre els aforaments de trànsit realitzats a diferents carrers de Sant 

Celoni i La Batllòria. Diputació de Barcelona, juny 2009 i ampliació de punts 
setembre 2009. 

 Pla Especial dels establiments comercials i de serveis al terme municipal de 
Sant Celoni (aprovat per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona en sessió de 4 
de març de 2010, DOGC núm. 5633 de 20/05/2010). 

 “Mapas Estratégicos de Ruido de las Autopistas de la Red del Estado. 
Autopista AP-7: La Jonquera- Salou PP.KK.: 0+000 al 258+500. Autopista AP-
2: Molins de Rei- El Papiol PP.KK.: 11+134 al 15+500”. Memòria resum i  
mapes escala 1/25.000 (UME 01. AP-7. La Jonquera-Salou. Full 365-III Sant 
Celoni). ACESA. Desembre de 2007.  

 Mapes estratègics de soroll de les carreteres de la Generalitat de Catalunya. 
Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
Direcció General de Carreteres. Diputació de Barcelona. Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge. Servei de Vies Locals. Març de 2008. 

 Informe de la delimitació de les zones de soroll de les carreteres de titularitat de 
la Generalitat de Catalunya que transcorren pel terme municipal de Sant 
Celoni.  Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Direcció General 
de Carreteres. 12 de març de 2009 (registre d’entrada núm. 2009/3258, de 
31/03/2009). 

 Informe de la delimitació de les zones de soroll de les carreteres gestionades 
per Diputació de Barcelona que transcorren pel terme municipal de Sant Celoni.  
Diputació de Barcelona. Oficina Tècnica de la Planificació i actuació en 
Infraestructures. 22 d’abril de 2009 (registre d’entrada núm. 2009/4371, de 
04/05/2009). 

 “Mapas estratégicos de ruido de los grandes ejes ferroviarios. Fase I. U.M.E.: 
Barcelona-Sants – Sant Celoni”. Memòria resum i mapes escala 1/25.000. 
Getinsa Ingeniería, SL. Infraestructuras Cooperación y Medio Ambiente,SA. 
ADIF. Agost 2007. Versió revisada gener 2008. 
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 Datos para la delimitación de zonas de ruido de las infraestructuras ferroviarias 
en Sant Celoni. ADIF. Dirección de Calidad y Medio Ambiente. 16 de juny de 
2009 (registre d’entrada núm. 2009/6630, de 22/06/2009). 

 “Proyecto de protección acústica en el tramo: La Roca-Riudellots de la Línea 
de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Extracto del 
proyecto. Término municipal de Sant Celoni. Subtramo II y III”. Getinsa 
Ingeniería, SL. ADIF. Octubre de 2009. 

 Actualització del mapa de soroll de Sant Celoni. DEPLAN, SL. Diputació de 
Barcelona. Febrer de 2012 

 
Enllaços de referència:  

 SICA. Sistema de Informacion sobre Contaminación Acústica: 
http://sicaweb.cedex.es/ 

5 Identificació dels emissors acústics del territori i determinació del nivell de 
soroll ambiental 

La fase d’identificació dels emissors acústics del territori consisteix en localitzar i 
reconèixer els potencials emissors acústics i la seva àrea d’afectació. Per a això, s’ha 
tingut en compte: 

 Les infraestructures de transport viari i ferroviari significatives amb relació al 
soroll, atenent a la seva tipologia i a les característiques de la mobilitat i trànsit 
que suporten.  

 La distribució dels usos del territori –actual i/o segons planejament– amb 
especial consideració a l’emplaçament i potencial afectació acústica de les 
àrees amb predomini dels usos industrial, terciari, recreatiu i d’espectacles, i 
equipaments esportius i sales polivalents. 

Als plànols E01 i E02 de l’Annex 2 s’identifiquen els principals emissors acústics del 
territori. 

Pel que fa a la fase de determinació del nivell de soroll ambiental s’ha tingut en compte 
especialment: 

 La informació recollida al treball Actualització del mapa de soroll de Sant 
Celoni, elaborat per l’empresa DEPLAN, SL a febrer de 2012. 

 Els mapes estratègics de soroll i/o la delimitació de zones de soroll de les 
infraestructures viàries i ferroviàries, facilitats per les administracions titulars. 

 Les dades de trànsit disponibles de la xarxa viària i ferroviària.  

A l’Annex 3 s’adjunten el mapes de soroll diürn i nocturn en les diferents zones 
urbanes del municipi, corresponents a l’esmentat treball Actualització del mapa de 
soroll de Sant Celoni. 
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6 Zonificació acústica del territori 

La zonificació acústica del territori consisteix en l’agrupació de les parts del territori 
amb la mateixa capacitat acústica.  

Amb aquesta finalitat, s’han delimitat les diferents zones acústiques, atenent 
especialment a l’ús predominant del sòl, però considerant també els objectius de 
qualitat assolibles d’acord amb la determinació del nivell de soroll ambiental i la 
identificació dels emissors acústics del territori. 

6.1 Zona de sensibilitat acústica alta (A) 

Comprèn els sectors del territori que requereixen una protecció alta contra el soroll. 
Inclouen les àrees i els usos següents o similars:  

6.1.1 Espais d’interès natural i altres (A1) 

En tant es consideri que pels seus valors naturals requereixin protecció acústica, 
aquesta categoria podria eventualment incorporar espais que formen part del Pla 
especial del Parc del Montnegre i el Corredor. Aquest espai natural –inclòs en la Xarxa 
Natura 2000 i al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN)– constitueix un 65% terme 
municipal (42,43 Km2), del qual n’ocupa la major part del sòl no urbanitzable situat al 
sud i a l’est, per sota del curs del riu Tordera i de la carretera C-35.  

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). 

El Mapa de capacitat acústica no conté cap àrea tipus A1. 

6.1.2 Predomini de sòl d’ús sanitari, docent i cultural (A2)  

Inclou els centres sanitaris, docents i culturals que demanin, a l’exterior, una especial 
protecció contra la contaminació acústica. 

S’ha considerat únicament aquells que presenten un emplaçament i característiques 
que els fa especialment singulars en relació al seu l’entorn: 

Centre sanitari: Hospital de Sant Celoni (c/ Diputació) 

Centres docents: IES Baix Montseny i previsió ampliació (Ctra. Campins) 
   Escola Pallerola (c/ Consolat del Mar) 
   Col·legi Cor de Maria (Av. Verge del Puig) 
   Escola Soler de Vilardell (c/ Grup Escolar) 
   Escola Bressol El Blauet (c/ Pere Ferrer) 
   Escola Montnegre (c/ de les Escoles. La Batllòria) 

Centres culturals: Biblioteca l’Escorxador (Pg. de la Rectoria Vella) 
   Rectoria Vella (Pg. de la Rectoria Vella) 
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6.1.3 Habitatges situats al medi rural (A3) 

Inclouen els 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, no estar en contradicció amb la legalitat 
urbanística. 

El Mapa de capacitat acústica no n’incorpora la delimitació gràfica. 

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

Inclouen el territori dels nuclis urbans i urbanitzacions on predomina l’ús residencial, 
exceptuant les àrees on coexisteixen sòl d’ús residencial amb indústries, comerç o 
altres activitats i/o amb infraestructures de transport existents. Cal destacar com a més 
rellevants les àrees següents:  

- Nucli urbà de Sant Celoni: sector de Can Sans, sector del c/ Dàlia, àrees a 
l’entorn del Puig de Bellver, inclòs el barri Turó Mare de Déu, àrees dels barris 
del Baix Montseny, Residencial Esports, Residencial Pertegàs, Sant Ponç, Illes 
Belles, Les Borrelles i Salicart; sectors de sòl urbanitzable residencial P-12. 
Torrent del Virgili, P-13. Can Giralt, i  P-16. Residencial Institut. 

- Nucli urbà de la Batllòria: àrees residencials situades al sud-oest i a l’est, 
principalment. 

- Urbanitzacions Boscos del Montnegre, Cal Batlle i Can Coll 
- Royal Park 

Les zones verdes disposades per obtenir distància entre les fonts sonores i les àrees 
residencials es consideren zones de transició.  

6.2 Zona de sensibilitat acústica moderada (B) 

Comprèn els sectors del territori que admeten una percepció mitjana de soroll. 
Inclouen les àrees i els usos següents o similars:  

6.2.1 Àrees on coexisteixen sòl d’ús residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport existents (B1) 

Aquesta categoria integra àrees de tipologia diversa: 

a) Àrees residencials coexistents amb infraestructures de transport. 
b) Àrees residencials coexistents amb activitats recreatives i d’espectacle (C1). 
c) Àrees residencials coexistents amb activitats industrials (C2). 
d) Àrees residencials coexistents amb activitat comercial. 
e) Àrees de transició entre zones de sensibilitat acústica alta i baixa. 
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En relació a aquestes àrees cal considerar els principals emissors acústics del territori 
(veure plànols E01 i E02).  

Àrees residencials coexistents amb infraestructures de transport 

Inclouen les àrees residencials afectades pel trànsit de les principals infraestructures 
de transport viari i ferroviari, en base a la delimitació de les seves zones de soroll 
(veure  apartat 6.4 i Annex 1) 
 
D’una banda, es consideren les àrees residencials afectades per les infraestructures 
viàries:  

- Nucli de Sant Celoni: àrees al sud-est dels barris de Les Illes Belles i Les 
Borrelles, afectades pel soroll de la carretera C-35. 

- Urbanitzacions: àrea al nord-oest de la urbanització Boscos del Montnegre, 
afectada pel soroll de l’autopista AP-7 

- Nucli de la Batllòria: àrees properes al marge sud de la carretera C-35. 

D’altra banda, també es consideren les àrees residencials afectades per les 
infraestructures ferroviàries:  

- Nucli de Sant Celoni: àrees properes als marges sud i nord de la línia 
ferroviària convencional Barcelona-Portbou. 

Àrees residencials coexistents amb activitats recreatives i d’espectacle 

Inclouen les àrees residencials situades en l’entorn immediat d’activitats recreatives i 
d’espectacle següents: 

- Zona d’equipaments esportius situada entre els carrers Pg. dels Esports, 
Esteve Cardelús, Onze de Setembre i Ramis (camp i pistes municipals 
d’esports, pavelló esportiu i sala polivalent, pistes de tennis). 

- Pavelló esportiu i sala polivalent Sot de les Granotes 
- Pavelló esportiu i sala polivalent de la Batllòria (en projecte).  
- Establiments oberts al públic destinats a espectacles musicals o a activitats 

musicals: bar musical c/ Barcelona,11; bar musical c/ Santa Tecla, 3-5; bar 
musical ctra. Vella, 134;  discoteca  c/ Doctor Barri, 26 

Àrees residencials coexistents amb activitats industrials 

Inclouen les àrees residencials situades en l’entorn immediat de les zones de sòl 
industrial següents: 

- Illa industrial delimitada per l’Av. de la Pau i els carrers Marinada, Empordà  i 
Francesc Moragas, actualment ocupada per l’empresa Aunde, SA. 

- Sòls industrials situats en les illes delimitades pels carrers Major, Roger de Flor, 
Bruc i Consolat de Mar, ocupada per l’empresa Aymar, SA. 
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Àrees residencials coexistents amb activitat comercial 

Inclouen les àrees situades a les zones centre dels nuclis urbans de Sant Celoni i la 
Batllòria, on coexisteix l’ús residencial amb el comercial (plantes baixes). Cal destacar 
com a més rellevants les àrees següents:  

- Nucli urbà de Sant Celoni: àrees en base a l’àmbit centre del Pla Especial dels 
establiments comercials i de serveis de Sant Celoni, situades a l’entorn dels 
carrers Major, Campins, Santa Fe, Abat Oliba, Sant Martí, Sant Pere, Sant 
Josep, Sant Antoni, Sant Joan, Pl. Compte del Montseny, Pl. de la Vila, Pl. de 
l’Església, Pl. d’en Nicola, Pl. del Bestiar, carretera Vella,  Pau Casals i 
Joaquim Sagnier. 

- Nucli urbà de la Batllòria: àrees situades a l’entorn del carrer Major. 

Àrees de transició entre zones de sensibilitat acústica alta i baixa 

Inclou la zona de transició derivada de la proximitat del centre educatiu IES Baix 
Montseny (zona A2) a les pistes municipals d’atletisme i camp de futbol de Can Sans 
(zona C1). 

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

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). Cal destacar com a més rellevants les àrees següents:  

- Espais situats al llarg de la façana de la carretera C-35 i de la carretera de 
Gualba, a llevant del nucli de Sant Celoni, corresponents a sòl amb predomini 
d’ús terciari. 

- Espais singulars en relació al seu l’entorn, atenent al seu ús, emplaçament i 
característiques: Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes, edifici Sax 
Sala, Comissaria de Mossos d’Esquadra, i camp de futbol de la Batllòria. 

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

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). 

S’assigna a aquesta categoria l’àmbit residencial existent constituït pel conjunt 
d’habitatges situats en la zona de petita indústria compresa per les illes delimitades 
pels carrers Amadeu Vives, Enric Granados, Industria, Doctor Ferran i Grup Pamias. 
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6.3 Zona de sensibilitat acústica baixa (C) 

Comprèn els sectors del territori de Sant Celoni que admeten una percepció elevada 
de soroll. Inclouen les àrees i els usos següents o similars: 

6.3.1 Àrees amb predomini del sòl d’ús terciari, recreatiu i d’espectacles (C1) 

Inclouen els espais destinats a recintes firals amb atraccions recreatives, llocs de 
reunió a l’aire lliure, espectacles, i altres assimilables. 

S’assigna a aquesta categoria els espais següents: 

- Centre de comerç i oci Altrium 
- Zona d’equipaments esportius situada entre els carrers Pg. dels Esports, 

Esteve Cardelús, Onze de Setembre i Ramis (camp i pistes municipals 
d’esports, pavelló esportiu i sala polivalent, pistes de tennis). 

- Pistes d’atletisme i camp de futbol de Can Sans 
- Pavelló esportiu i sala polivalent Sot de les Granotes 
- Sòl d’equipament destinat a pavelló esportiu i sala polivalent de la Batllòria 

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

Inclouen tots els espais del territori destinats o susceptibles de ser utilitzats per als 
usos relacionats amb les activitats industrials amb llurs processos de producció, els 
parcs d’abassegament de materials, els magatzems i les activitats de tipus logístic, els 
espais auxiliars de l’activitat industrial,com ara subestacions de transformació elèctrica, 
etc. 

S’assigna a aquesta categoria les indústries, polígons i àrees industrials següents: 

- Illa Av. de la Pau, c/ Marinada, c/ Empordà, c/ Francesc Moragas 
- Illes c/ Major, c/ Roger de Flor, c/ Bruc, c/ Consolat de Mar 
- Àrea Ctra. d’Olzinelles 
- UASU-41 Ctra. d’Olzinelles – c/ Sant Fermí 
- UASU-34/53/55 Can Caseta 1/2/3/4 
- P-5 Industrial Can Caseta 
- Àrea c/ Enric Granados, c/ Doctor Ferran, c/ Grup Pàmias 
- Àrea sud UASU-45 c/ Indústria 
- Polígon Molí de les Planes 
- Polígon Industrial Nord-Est 
- UASU 16 Les Vernedes 
- Àrees Ctra. C-35 – Ctra. de Montnegre 
- Àrea Industrial Cementiri (P-10) 
- P-17 Industrial Nord-cementiri 
- P-18 Industrial Serra Valet 
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- Àrea Ctra. C-35 – Camí de Can Plana 
- P-9 Industrial Can Batllori 
- P-19 Industrial Inacsa-La Batllòria 
- Àrees UASU-17 Roca Umbert 
- P-4 Industrial Riera de Can Planes 
- P-21 Industrial Les Ferreries 
- Àrees nord Ctra. C-35, km 64 

6.3.3 Àrees del territori afectades per sistemes generals d’infraestructures de 
transport o altres equipaments públics que els reclamin (C3) 

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. 

El Mapa de capacitat acústica no conté cap àrea tipus C3.. 

6.4 Zones de soroll 

Són zones de soroll els espais del territori afectats per la presència d’infraestructures 
de transport viari, ferroviari, marítim o aeri.  

El Mapa de capacitat acústica incorpora, a títol informatiu, les zones de soroll de les 
infraestructures de transport següents: 

 
Àmbit Infraestructura Òrgan competent 

Viari Autopista AP-7. Sant Celoni ACESA 

Viari C-35. Sant Celoni Generalitat de Catalunya 

Viari C-61. Tram BV-5111/BV-5031 – C-35 (Sant Celoni) Generalitat de Catalunya 

Viari BV-5112. Carretera de Sant Celoni a Olzinelles Diputació de Barcelona 

Viari BV-5114. Carretera de Sant Celoni a Campins Diputació de Barcelona 

Ferroviari Línia d’Alta Velocitat. LAV (encara no funciona el 
transport de viatgers) 

ADIF 

Ferroviari Línia convencional Barcelona-Portbou ADIF 
 

L’Annex 1 amplia la informació quant a la delimitació de les zones de soroll. 
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6.5 Zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) 

Es poden declarar Zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA), les 
àrees en què per les seves singularitats característiques es considera convenient de 
conservar una qualitat acústica d’interès especial, d’acord amb el procediment i 
requisits establerts a la Llei 16/2002 i al Decret 176/2009. 

El Mapa de capacitat acústica no contempla cap zona d’aquest tipus. 

6.6 Zones acústiques de règim especial (ZARE) 

Es poden declarar Zones acústiques de règim especial (ZARE) les 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, d’acord amb el 
procediment i requisits establerts a la Llei 16/2002 i al Decret 176/2009. 

El Mapa de capacitat acústica no contempla cap zona d’aquest tipus. 

7 Concreció del Mapa de capacitat acústica 

El Mapa de capacitat acústica de Sant Celoni s’ha concretat sobre la base cartogràfica 
de la Diputació de Barcelona plànol a escala 1:1000: 
 

Vol:       Agost 2005 

Revisió de camp:     Gener 2007 

Plec d’especificacions tècniques:   Versió 2.1 

Projecció Universal Transversa Mercator UTM Fus 31, sobre el·lipsoide internacional i datum 
europeu amb origen d’altituds el nivell mitjà del mar a Alacant i origen de longituds al Meridià de 
Greenwich. 

Sobre aquesta base s’han incorporat les últimes modificacions del planejament 
urbanístic aprovades. 
 
El Mapa de capacitat acústica s’ha elaborat en format digital d’Autocad i s’ajusta als 
requeriments establerts a l’annex 2 del Decret 245/2005, de 8 de novembre. En relació 
a això, la informació es presenta en format digital DXF, format d’intercanvi d’Autocad. 
Les línies corresponents a una classe de sensibilitat acústica estan en la mateixa capa 
(layer) d’Autocad. 
 
Es representa cadascuna de les línies que assenyalen el perímetre de les zones, 
àrees i edificacions segons la capacitat acústica assignada, seguint les especificacions 
establertes a l’annex 1 del Decret 245/2005, de 8 de novembre, modificat pel Decret 
176/2009, de 10 de novembre. 
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 Representació Composició 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)    

(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural  ratlla de color marró (RGB: 166 83 0) 

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial  ratlla de color verd (RGB: 0 255 0) 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)  

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

ratlla de color groc (RGB: 255 255 0) 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)  ratlla de color ocre (RGB: 255 205 105) 

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

ratlla de color taronja fosc (RGB: 242 118 77) 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)  

(C1) Usos recreatius i d’espectacles  ratlla de color rosa fort (RGB: 255 0 255) 

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial  ratlla de color vermell (RGB: 255 0 0) 

 

A continuació es fa referència a diversos aspectes i criteris adoptats per a  la concreció 
del Mapa de capacitat.  

Directrius generals de delimitació 

Per tal de delimitar les zones acústiques s’ha seguit les directius generals següents:  

- Sempre que ha estat possible, s’ha adoptat com a límit de les zones acústiques 
elements identificables sobre el terreny, en especial línies d’edifici, façana o 
solar en les zones urbanes. 

- S’ha aplicat un criteri de coherència funcional pel que fa a l’atribució de zones 
acústiques a un determinat element del territori, atenent a la seva tipologia i 
característiques,  per tal d’evitar situacions inadequades o inviables, com és el 
cas d’edificis o trams viaris amb façanes assignades a zones acústiques 
diferents. En termes generals, s’ha unificat l’atribució de zones acústiques en 
base a la delimitació de solars. 

- S’ha procurat assolir un equilibri adequat entre fragmentació i definició del 
Mapa de capacitat, per a la qual cosa s’ha considerat una dimensió mínima per 
a les zones acústiques a  establir, d’entorn a uns 25 metres lineals. 

Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats  

En la delimitació d’àrees on coexisteixen sòl d’ús residencial amb activitats (B1), s’ha 
considerat l’abast de l’entorn potencialment afectat atenent als aspectes següents:  

- Solars afectats en un radi de 20 m des de perímetres exteriors de l’activitat. 

- Informació continguda en els estudis acústics de les activitats respectives, si 
s’escau. 

- Activitat comercial: solars afectats per la delimitació d’àrees de rellevant 
predomini i/o coexistència amb activitat comercial (veure plànols a Annex 2). 
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Transició entre zones de sensibilitat acústica 

Per tal d’establir una adequada transició entre zones de sensibilitat acústica diferent 
cal considerar l’abast de l’àmbit en el qual es produeix una atenuació dels nivells 
sonors propis de la zona de menor sensibilitat fins assolir valors corresponents a la 
zona de major sensibilitat. 

Si bé l’abast d’aquest àmbit és variable en funció de factors diversos, sobretot 
vinculats a les característiques de les fonts emissores i de l’entorn, s’ha adoptat criteris 
unificats pel que fa a la delimitació d’aquest àmbit en cruïlles viàries, en base a estudis 
consultats: 

- Transició entre zones de sensibilitat acústica moderada (B) i alta (A): es 
considera com a zona B una distància de 10 m vers el vial de major capacitat, a 
partir de la cantonada d’edificació o de la intersecció d’alineacions 
predominants de capacitat dels vials en qüestió. 

- Transició entre zones de sensibilitat acústica baixa (C) i alta (A): es considera 
com a zona B una distància de 20 m vers el vial de major capacitat, a partir de 
la cantonada d’edificació o de la intersecció d’alineacions predominants de 
capacitat dels vials en qüestió. 

- La delimitació precisa de l’àmbit de transició s’adequa convenientment d’acord 
amb els límits dels elements afectats (solars, edificis, façanes, etc.) per les 
distàncies referides. 

Zones d’interior d’illa 

El Mapa de capacitat acústica no incorpora una delimitació gràfica explícita de les 
zones de sensibilitat corresponents als interiors d’illa. A aquests efectes caldrà 
considerar els criteris següents: 

- En illes on l’ús dominant sigui el residencial, l’espai interior d’illa tindrà la 
qualificació de zona de sensibilitat acústica alta (A4). 

- En illes on l’ús residencial coexisteixi amb altres usos, activitats i/o 
infraestructures de transport, l’espai interior d’illa tindrà la qualificació de zona 
de sensibilitat acústica moderada (B1). 

- En el cas d’ordenació amb edificació aïllada es considera que no existeix una 
zona interior d’illa pròpiament dita. 

 
 

Sant Celoni, juliol de 2012 
 
 

Tècnic municipal de Medi Ambient 
Jordi Viader Anfrons 
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ANNEX 1.  ZONES DE SOROLL 
 
Són zones de soroll els espais del territori afectats per la presència d’infraestructures 
de transport viari, ferroviari, marítim o aeri.  

El Mapa de capacitat acústica incorpora, a títol informatiu, les zones de soroll de les 
infraestructures de transport següents: 

 
Àmbit Infraestructura Òrgan competent 

Viari Autopista AP-7. Sant Celoni ACESA 

Viari C-35. Sant Celoni Generalitat de Catalunya 

Viari C-61. Tram BV-5111/BV-5031 – C-35 (Sant Celoni) Generalitat de Catalunya 

Viari BV-5112. Carretera de Sant Celoni a Olzinelles Diputació de Barcelona 

Viari BV-5114. Carretera de Sant Celoni a Campins Diputació de Barcelona 

Ferroviari Línia d’Alta Velocitat. LAV (encara no funciona el 
transport de viatgers) 

ADIF 

Ferroviari Línia convencional Barcelona-Portbou ADIF 
 
La zona de soroll comprèn el territori de l’entorn de la infraestructura i es delimita per la 
corba isòfona definida pels punts del territori on es mesuren els valors límit d’immissió, 
corresponents a les zones de sensibilitat acústica on se situa la infraestructura. Així 
doncs, l’abast d’una zona de soroll varia en funció de la zonificació acústica de l’entorn 
per on discorre la infraestructura, de forma següent: 
 

Zones de sensibilitat acústica  
i usos del sòl 

Valors límit d’immissió aplicables a la zona de soroll 
dB(A) 

Zones urbanes  
i activitats existents 

Zones urbanes no 
existents 

Ld, Le 
 (7 a 23h) 

Ln 
 (23 a 7h) 

Ld, Le 
 (7 a 23h) 

Ln 
 (23 a 7h) 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)  

(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent 
i cultural  60 50 55  45 

(A3) Habitatges situats al medi rural  62  52 57  47 

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial  65 55 60 50 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)  

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

65  55 65  55 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent 
a (C1)  70  60 65  55 

(B3) Àrees urbanitzades existents 
afectades per sòl d’ús industrial  65  55  65  55 
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Zones de sensibilitat acústica  
i usos del sòl 

Valors límit d’immissió aplicables a la zona de soroll 
dB(A) 

Zones urbanes  
i activitats existents 

Zones urbanes no 
existents 

Ld, Le 
 (7 a 23h) 

Ln 
 (23 a 7h) 

Ld, Le 
 (7 a 23h) 

Ln 
 (23 a 7h) 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)  

(C1) Usos recreatius i d’espectacles  73 63 68 58 

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial  75 65 70 60 

 
Se sol·licità informació a les administracions titulars de les diverses infraestructures 
quant a les isòfones de soroll referides als valors de trànsit viari i ferroviari, segons el 
cas, a partir de la qual s’ha delimitat les diferents zones de soroll grafiades en el Mapa 
de capacitat acústica.  

1. Eixos viaris 

L’article 23 de la Llei 16/2002 i l’article 27 del Decret 176/2009, referent als mapes 
estratègics de soroll, estableixen l’obligatorietat de les administracions titulars de les 
infraestructures a elaborar cada cinc anys els mapes estratègics de soroll de tots els 
grans eixos viaris on el trànsit sobrepassi els 3.000.000 de vehicles l’any. 

1.1. Zona de soroll de l’Autopista AP-7 

A partir de la documentació proporcionada per ACESA: “Mapa estratégico del ruido. 
Unidad de mapa estratègico AP-7 La Jonquera-Salou. 365-III Sant Celoni. Escala: 
1/25.000 (arxius en format PDF)”, s’ha procedit a digitalitzar les isòfones de referència 
corresponents als valors de Lden1. 

A continuació, es calcula la correspondència entre els valors de Lden i els valors límit 
d’immissió que estableix el Decret 176/2009 en funció de les zones de sensibilitat 
acústica i usos del sòl, a partir de l’expressió establerta a l’Annex 12, Indicadors dels 
mapes estratègics de soroll, del Decret. 

 
 

Lden=10*LOG(1/24*(14*10^(Ld/10)+2*10^((Le+5)/10)+8*10^((Ln+10)/10)))  
 

on, 
Ld és el nivell sonor mitjà en l’interval comprès entre les 7h del matí fins a les 21h del vespre 
Le és el nivell sonor mitjà en l’interval comprès entre les 21h del vespre fins a les 23h de la nit 
Ln és el nivell sonor mitjà en l’interval comprès entre les 23h de la nit fins a les 7h del matí 

 

                                            
1 Lden: Índex d’immissió de soroll dia-vespre-nit en decibels 
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A la taula següent hi figura la correspondència resultant de l’aplicació d’aquesta 
fórmula: 

Zones de sensibilitat acústica 
 i usos del sòl 

 Valors límit d’immissió i índex Lden 
aplicables a la zona de soroll dB(A)  

Zones urbanes i 
activitats existents  Zones urbanes no 

existents  

Ld, Le 
 (7 a 23h) 

Ln 
 (23 a 7h) 

Lden 
Ld, Le 

 (7 a 23h) 
Ln 

 (23 a 7h) 
Lden 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A) 

(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, 
docent i cultural  60 50 61 55  45 56 

(A3) Habitatges situats al medi rural  62  52 63 57  47 58 

(A4) Predomini del sòl d’ús 
residencial  65 55 66 60 50 61 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)  

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

65  55 66 65  55 66 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari 
diferent a (C1)  70  60 71 65  55 66 

(B3) Àrees urbanitzades existents 
afectades per sòl d’ús industrial  65  55  66 65  55 66 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)  

(C1) Usos recreatius i d’espectacles  73 63 74 68 58 69 

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial  75 65 76 70 60 71 

 

Les corbes isòfones de la zona de soroll de l’autopista AP-7 grafiades al Mapa de 
capacitat acústica corresponen als valors de Lden referits a la taula anterior, i s’han 
obtingut a partir de la interpolació del model digital. 

1.2. Zona de soroll de les carreteres C-35 i C-61 

Les distàncies de les isòfones subministrades pel departament competent de la 
Generalitat de Catalunya s’han obtingut mitjançant l’aplicació del programari CADNA-
A, considerant els paràmetres següents: 

 C-35  IMD2007 de 20.976 vehicles/dia, amb un 9% de pesants, i una velocitat 
de 60/80 km/h en base a la senyalització del tram 

 C-61 IMD2007 de 4.406 vehicles/dia, amb un 4% de pesants, i una velocitat 
de 80 Km/h 

Les distàncies resultants s’expressen en metres i estan referenciades a la línia blanca 
de la via: 
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 Distància a la línia blanca (m) 

Ctra. Velocitat Km/h Lnit=55 dB(A) Ldia=65 dB(A) Lnit=60 dB(A) Ldia=70 dB(A) 

C- 35 
Tram urbà 

60 59 47 23 19 

C-35 80 81 63 34 28 

C-61 80 29 17 10 5 

1.3. Zona de soroll de les carreteres BV-5112 i BV-5114 

Les carreteres BV-5112 i BV-5114 són competència de la Diputació de Barcelona. 

Les distàncies de les isòfones subministrades s’han obtingut mitjançant l’aplicació del 
mètode de càlcul del CETUR (Guide du Bruit des Transports Terrestres), considerant 
els paràmetres següents: 

 BV-5112  IMD2007 de 166 vehicles/dia, amb un 5,02% de pesants, i una 
velocitat de 60km/h  

 BV-5114 IMD2008 de 2.836 vehicles/dia, amb un 7,94% de pesants, i una 
velocitat de 60/50 Km/h, en base a la senyalització del tram 

Les distàncies resultants s’expressen en metres i estan referenciades a l’eix de la via: 

 

 Distància a l’eix (m) 

Ctra. Velocitat 
Km/h 

Ldia=60 
dB(A) 

Lnit=50 
dB(A) 

Ldia=65 
dB(A) 

Lnit=55 
dB(A) 

Ldia=70 
dB(A) 

Lnit=60 
dB(A) 

BV-5112 
Olzinelles 60 - - - - - - 

BV-5114 
Campins tram 

no urbà 
60 22 47 4 14 - - 

BV-5114 
Campins tram 

urbà 
50 5 1 - - - - 

 

En aquest cas, la zona de soroll en el tram inclòs en l’àmbit de Mapa de capacitat 
acústica no supera l’ample de la via. 

2. Eixos ferroviaris 

L’article 23 de la Llei 16/2002 i l’article 27 del Decret 176/2009, referent als mapes 
estratègics de soroll, estableixen l’obligatorietat de les administracions titulars de les 
infraestructures a elaborar cada cinc anys els mapes estratègics de soroll de tots els 
grans eixos ferroviaris on el trànsit sobrepassi els 30.000 trens l’any. 
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2.1. Zona de soroll de la LAV 

En el tram de la línia d’alta velocitat (LAV) que discorre pel terme municipal de Sant 
Celoni es preveu inicialment un trànsit inferior a 30.000 trens anuals, amb la qual cosa 
l’empresa ADIF no està obligada a elaborar i aprovar un mapa estratègic de soroll. 

La única base d’informació de què es disposa, i a partir de la qual es delimita la zona 
de soroll de la línia del tren d’alta velocitat, és el “Proyecto de protección acústica en el 
tramo: La Roca-Riudellots de la línia de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-
Frontera Francesa. ADIF. Octubre 2009”, redactat per l’empresa GETINSA. 

El projecte identifica els possibles receptors del soroll emès per la infraestructura i 
simula l’efecte acústic de la via fèrria un cop estigui en funcionament, utilitzant el 
“Mètode de càlcul per a la determinació del soroll generat pels ferrocarrils 
Holandesos”. En base als resultats obtinguts defineix dos apantallaments acústics a la 
sortida del túnel, un cop creuada la carretera de Campins, a banda i banda de la via, 
un apantallament per a protegir l’equipament educatiu del CEIP Pallerola, un 
apantallament per protegir vivendes del barri de Penyes i un apantallament per a 
protegir el sector P-9 a la Batllòria. 

 
Pantalles acústiques LAV 

Tram Marge PK inici PK final Longitud 
(m) 

Alçada 
(m) 

Sortida túnel Ctra. Campins (Institut) Esquerre 14+228 14+509 281 3,6 

Sortida túnel Ctra. Campins (nou sector 
desenvolupament P-16 no previst) Dret 14+228 14+548 321 1,5 

CEIP Pallerola Dret 15+466.5 15+642.5 176 2,6 

Barri de Penyes Dret 16+128 16+269 141 5-6 

Sector P-9. Can Batllori Dret 20+417 20+558 141 4,5-5 

 

A la resta de trams objecte de la simulació acústica el projecte considera que no cal la 
protecció acústica dels emplaçaments: 
 
Trams d’estudi sense apantallament acústic.  LAV 

Tram Marge PK  

Àrea Can Sans / Can Giralt Esquerre/Dret 13+968 

Àrea Can Valls del Camí Ral (Can Valls Nou) Dret 17+048 

Àrea Can Valls, Can Dragó i Can Diego (Can Paquito) Esquerre 17+408 

Àrea restaurant  i vivendes  C-35,  km 59 Dret 17+488 

Àrea industrial INACSA Dret 20+448 

 

El Mapa de capacitat acústica de Sant Celoni recull dins el seu àmbit la zona de soroll 
de la LAV en els trams dels quals es disposa informació sobre les corbes de simulació 
acústica. 
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2.2. Zona de soroll de la línia ferroviària de RENFE  

Es disposa de la base digital facilitada per l’ADIF del projecte complementari “M.E.R. 
Grandes ejes ferroviarios. U.M.E. Barcelona Sants – Sant Celoni. Mapa de niveles 
sonoros. Agosto 2007”, redactat per l’empresa GETINSA . 

El projecte inclou la simulació dels nivells sonors dia, tarda, nit i Lden fins a l’estació de 
Sant Celoni. La zona de soroll d’aquesta infraestructura s’ha fet superposant les 
isòfones de referència per a cada franja horària i zonificació, a partir de la qual s’ha 
redibuixat la corba isòfona resultant del cas més desfavorable. 

En el tram de línia que va des de l’estació de Sant Celoni vers Girona el trànsit de 
trens no sobrepassa els 30.000 trens l’any, amb la qual cosa l’empresa ADIF no està 
obligada a elaborar i aprovar un mapa estratègic de soroll. Per a aquest tram, doncs, 
s’ha estimat les distàncies de les isòfones mitjançant el mètode C.E.T.U.R., a partir de 
les dades facilitades per l’entitat ferroviària: 

 
Trànsit ferroviari tram Sant Celoni – Hostalric: 

Categoria tren Velocitat màxima 
(Km/h) 

Longitud mitja  
(m) 

Núm. Trens 
dia  

(7-24 h) 

Núm. Trens 
nit 

(24- 7 h) 

Rodalies 140 120 40 12 

Mitja i llarga 
distància 160 250 359 16 

Mercaderies 100 400 83 41 
 
 
A partir d’aquestes dades, es calcula el nivell sonor màxim al pas d’un tren percebut 
per un receptor situat al camp lliure mitjançant la fórmula següent: 
 

Lmax = L0 - k log d/d0 + 30 log v/v0 – kd, 

on, 

L0=  nivell sonor de referència emès per un tren d’un tipus determinat, circulant a la velocitat v0 , 
percebut per un receptor situat a una distància d0, a l’alçada normalitzada h0 

 
Nivells de referència L0 en dB(A) per una d0 = 25 m 

Categoria tren 
Velocitat (km/h) 

60 80 100 120 140 155 200 

Rodalies 72       

Mitjà i llarga distància     92  97 

Mercaderies  86 89     
 
k = coeficient multiplicador de la funció en distància. Depèn de la longitud del tren: 
  Rodalies , k=17 
  Mitja i llarga distància, k=15 
  Mercaderies, k=12 
d = distància del receptor de la via fèrria en metres 
v = velocitat del tren en km/h 
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v0 = velocitat del tren que emet un nivell L0 a una distància d0 
kd = correcció de la directivitat (60º => 4,5) 
 

El nivell sonor màxim Lmax no és suficient per a l’anàlisi dels nivells sonors dels trens, 
ja que el soroll emès per aquests fluctua al llarg del temps. S’utilitza el nivell 
acústicament equivalent Leq com a mesura representativa de la molèstia. 

El Leq té en compte no només els nivells sonors instantanis sinó també el temps 
d’exposició al pas d’un tren. 

Leq 1 tren = 10 * log (te/T * 10 LAmax/10), on 

te = l/v + 6d/100 

 

En base a les dades de circulació de trens subministrades per la companyia 
ferroviària, obtenim el Leq resultant en el tram per a cada període d’avaluació acústica 
(dia, nit): 

te trens categoria i=  núm. trens categoria i  * te 1 tren categoria  i 

te TOTAL = te rodalies + te mitja i llarga distància + te rodalies= te,R + te,MLD + te,M 
Leq =10*LOG[1/ te TOTAL *( te,R *10^(Leq1 tren R /10)+ te,MLD *10^( Leq 1 tren MLD/10)+ te,M *10^( Leq 1 tren M/10)] 

 

A partir a les expressions anteriors, s’obtenen les distàncies a les quals s’assoleixen 
els valors límit d’immissió (Ld/Le, Ln, LAFmax) establerts per a cada període (dia, nit) 
als annexos A i 1 del Decret 176/2009. 

Finalment, es considera com a zona de soroll el valor obtingut de distància més 
desfavorable, segons es mostra a la taula de resultats següent: 

 
 
ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA 

Distància 
valors límit 
dia (Ld/e) 
Annex A 

(m) 

Distància 
valors límit

nit (Ln) 
Annex A 

(m) 

Distància 
valors límit 

LAFmax 
Annex 1 

(m) 

Distància 
Zona soroll

(m) 

Zones urb. sense desenv. A2 9,1  127,18 103,3 127,18 

Zones urb. sense desenv. A4 3,94  40,49 47,9 47,9 

Zones urb. sense desenv. B2  1,75  14,88 30,2 30,2 

Zones urb. sense desenv. C1 1,08  8,4 22,2 22,2 

Zones urb. existents A2 3,94  40,49 103,3 103,3 

Zones urb. existents A4 1,75  14,88 47,9 47,9 

Zona B1 i B3 1,75  14,88 47,9 47,9 

Zones urb. existents B2 0,79  5,78 30,2 30,2 

Zones urb. existents C1 0,49  3,33 22,2 22,2 

Zones urb. existents C2 0,36  2,31 22,2 22,2 
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***** 

 

S’adjunta a continuació còpia dels informes tramesos per diferents administracions  
quant a la delimitació de les zones de soroll d’infraestructures de la seva titularitat que 
transcorren pel municipi de Sant Celoni: 

 Informe de la delimitació de les zones de soroll de les carreteres de titularitat de 
la Generalitat de Catalunya que transcorren pel terme municipal de Sant 
Celoni.  Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Direcció General 
de Carreteres. 12 de març de 2009 (registre d’entrada núm. 2009/3258, de 
31/03/2009). 

 Informe de la delimitació de les zones de soroll de les carreteres gestionades 
per Diputació de Barcelona que transcorren pel terme municipal de Sant Celoni.  
Diputació de Barcelona. Oficina Tècnica de la Planificació i actuació en 
Infraestructures. 22 d’abril de 2009 (registre d’entrada núm. 2009/4371, de 
04/05/2009). 

 Datos para la delimitación de zonas de ruido de las infraestructuras ferroviarias 
en Sant Celoni. ADIF. Dirección de Calidad y Medio Ambiente. 16 de juny de 
2009 (registre d’entrada núm. 2009/6630, de 22/06/2009). 
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ANNEX 2.  PRINCIPALS EMISSORS ACÚSTICS 
 
S’adjunten a continuació plànols amb informació relativa a la identificació dels 
principals emissors acústics del territori: 

 E01. Principals emissors acústics. Nucli urbà de Sant Celoni 

 E02. Principals emissors acústics. Nucli urbà de la Batllòria 
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ANNEX 3.  MAPES DE SOROLL 
 
S’adjunten a continuació els mapes de soroll diürn i nocturn en les diferents zones 
urbanes del municipi, corresponents al treball Actualització del mapa de soroll de Sant 
Celoni, elaborat per l’empresa DEPLAN, SL a febrer de 2012:  

 Mapa 4. Mapa de soroll diürn. Nucli urbà de Sant Celoni. 

 Mapa 5. Mapa de soroll diürn. Urbanitzacions del Montnegre 

 Mapa 6. Mapa de soroll diürn. Nucli urbà de la Batllòria i Royal Park 

 Mapa 7. Mapa de soroll nocturn. Nucli urbà de Sant Celoni. 

 Mapa 8. Mapa de soroll nocturn. Urbanitzacions del Montnegre 

 Mapa 9. Mapa de soroll nocturn. Nucli urbà de la Batllòria i Royal Park 
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