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Resum 
En el territori del Barcelonès les obres han estat a l’ordre del dia. Abans de l’inici de la crisi es van 
encetar  i programar nombroses obres  tan d’immobles com de grans  infraestructures com  la que 
aquí es presenta: un  intercanviador de metro. L’alta densitat demogràfica d’aquesta  regió ha  fet 
que aquests  treballs  realitzats a  les obres siguin poc compatibles amb el benestar  i  la salut de  la 
població. Un dels principals factors causants del malestar als veïns és el soroll. Mitjançant estudis 
de modelització  acústica,  com  el  realitzat  en  aquest  projecte,  es  pretén  preveure  i  evitar  que 
l’afecció acústica derivada de les obres sigui perjudicial per la persona per tal de compatibilitzar al 
màxim  possible  les  feines  de  l’obra  amb  el  benestar  general.  Mitjançant  el  programa  de 
monitorització  acústica  Cadna‐A  i  nombroses mesures  acústiques  in  situ  s’ha  pogut  preveure  la 
futura afecció sonora de 6  fases d’obra considerades com  les més sorolloses  i s’han proposat un 
seguit de mesures preventives i/o correctores per tal d’assolir uns nivells acústics assequibles amb 
la legislació vigent. 

Paraules clau: Cadna‐A, intercanviador, obres, modelització, acústica, soroll, metro 

 

Resumen 
En el territorio del Barcelonés las obras han estado a la orden del día. Antes del inicio de la crisis se 
iniciaron y programaron numerosas obras  tanto de  inmuebles  como de grandes  infraestructuras 
como la que aquí se presenta: un intercambiador de metro. La alta densidad demográfica de esta 
región ha hecho que estos trabajos realizados en las obras sean poco compatibles con el bienestar 
y la salud de la población. Uno de los principales factores causantes del malestar a los vecinos es el 
ruido. Mediante estudios de modelización acústica como el realizado en este proyecto se pretende 
prever y evitar que la afección acústica derivada de las obras sea perjudicial para la persona con el 
fin de compatibilizar al máximo posible los trabajos de la obra con el bienestar general. Mediante el 
programa de monitorización acústica Cadna‐A y numerosas medidas acústicas in situ se ha podido 
prever  la futura afección sonora de 6 fases de obra consideradas como  las más ruidosas y se han 
propuesto una serie de medidas preventivas y/o correctoras para alcanzar unos niveles acústicos 
asequibles con la legislación vigente. 

Palabras claves: Cadna‐A, intercambiador, obras, modelización, acústica, ruido, metro 

 

Abstract 
In the area around Barcelona's works have been on the agenda. Before the start of the crisis, many 
civil works  and major  infrastructures  such  as  presented  here;  a  subway  train  exchanger, were 
initiated. The high population density  in  this  region has made  these works  to be  less compatible 
with the welfare and health of the population. One of the main causes of distress caused to  local 
residents is the noise. Using the acoustic modeling studies conducted in this project aims to predict 
and prevent  that  the  acoustic  affection derived  from  the  civil work  is harmful  to  the person  to 
reconcile  the possible  tasks of  the work with  the general welfare. Using  the acoustic monitoring 
program Cadna‐A and numerous  in situ measurements  it has been possible  to predict  the  future 
condition of 6 phases of works considered the most noisy and have proposed a series of preventive 
measures and/or corrective order to achieve noise levels attainable with current legislation. 

Keyboards: Cadna‐A, subway train exchanger, civil work, modeling, noise, acoustic, subway 
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1. Introducció 

L’objectiu principal d’aquest projecte és el de 
predir  la  futura  afecció d’unes obres  civils  a 
l’entorn acústic d’una  zona determinada per 
tal  de  realitzar  un  seguit  de  propostes  per 
reduir  aquest  impacte  sonor. Mitjançant  un 
seguit  de  procediments  aquí  descrits 
combinats amb la utilització d’un software de 
modelització  numèrica  hom  es  capaç  de 
determinar,  tal  i  com  s’ha  fet  en  aquest 
treball,  l’origen  i  abast  del  soroll  que  es 
provocarà per  tal d’actuar en conseqüència  i 
a temps. 
 
El present estudi avalua  l’impacte acústic de 
les obres de  construcció d’un  intercanviador 
de  metro  juntament  amb  treballs  de 
bombament  de  formigó  realitzats  des  de  la 
superfície d’ocupació d’obra per a  l‘execució 
de  la  llosa  intermèdia  del  túnel  que  circula 
per sota d’aquesta. 
 
Aquests treballs de formigonat  involucren un 
increment  del  trànsit  pesat  a  l’entorn  del 
barri  estudiat  degut  al  pas  de  camions 
formigoneres  en  horari  diürn  (8:00h  – 
16:00h),  i  també  la  utilització  de  bombes 
situades  a  l’exterior  per  a  la  impulsió  del 
formigó cap a dins del pou d’estació. 
 
Les  obres  de  construcció  de  l’intercanviador 
es  realitzen  exclusivament  en  horari  diürn 
entre  les  franges horàries de  les 8:00h  a  les 
19:00h. Excepcionalment, per a la construcció 
de  murs  pantalles,  aquest  horari  es  pot 
allargar fins a les 21:00h. Així doncs, l’impacte 
acústic  només  s’avalua  per  horari  diürn  i 
considerant  la  franja  segons  normativa  de 
7:00h a 21:00h. 
 
Les  obres  involucren  la  construcció  de 
diversos accessos i un nou vestíbul mitjançant 
recintes entre pantalles. 
 
Així  doncs,  l’impacte  avaluat  contempla  la 
suma  de  les  dues  activitats  relacionades 
malgrat  es  corresponguin  a  obres 
independents. 
 

Per  avaluar  l’impacte  acústic  s’han  realitzat 
diversos  treballs:  en  primer  lloc  s’han 
efectuat mesuraments  de  diverses  fonts  de 
soroll  (maquinària  estàtica  i  mòbil)  i 
mesuraments d’immissió  sonora  en  ambient 
exterior  en  els  receptors  existents  (edificis  i 
escola). També ha estat necessari realitzar un 
comptatge manual de densitat de  trànsit en 
horari diürn en diversos carrers i dies degut a 
la  manca  de  valors  fiables.  Posteriorment, 
mitjançant una modelització numèrica amb el 
software  CADNA  A  v.  3.7  s’ha  avaluat 
l’impacte  acústic  sobre  el  conjunt  dels 
diversos  receptors  en  les  fases  i  activitats 
d’obra  en  les  quals  s’han  realitzat  els  citats 
mesuraments puntuals. Amb aquestes dades 
s’ha  ajustat  el  model.  Posteriorment  s’ha 
realitzat  una  predicció  de  l’impacte  acústic 
per la resta d’activitats d’obra en les quals no 
es disposen de mesuraments. 
 

 
Figura 1: Situació de les obres de construcció al barri 
(verd clar: zona d’obres pel vestíbul / verd fosc: zona 

d’obres pel formigonat del túnel / vermell: vies de tren) 
 

2. Materials i mètodes 
 
2.1 Materials 

a) Sonòmetre 

Per  realitzar  totes  les mesures  in  situ  a peu 
d’obra  i de carrer s’ha utilitzat un sonòmetre 
Tipus 1 CESVA SC310 mesurant a 1/3 d’octava 
per  tal  de  calcular  la  presència  de 
components  tonals,  de  baixa  freqüència  i 
impulsius. 
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b) Software Cadna‐A 

Per  a  la  caracterització  del  soroll  pre‐
operacional  (previ  a  les  obres),  i  per  la 
predicció del  soroll de  les diverses  activitats 
d’obra,  s’ha  construït  un  model  numèric 
utilitzant el programa de càlcul de mapes de 
nivells  de  soroll  CADNA  A  versió  3.7 
(Computer  Aided  Design  Noise  Abatement) 
desenvolupat per l'empresa Datakustik. 
 
2.2  Mètodes 

a) Mesuraments de maquinària estàtica 
i mòbil 

Per tal d’acostar al màxim els procediments a 
modelitzar  i  la realitat s’han caracteritzat des 
del  punt  de  vista  acústic  mitjançant 
mesuraments  puntuals  a  la  mateixa 
maquinària  pròpia  de  l’obra  que  intervé  en 
les 6 fases analitzades. 
 
Per  a  cada màquina  es  valora  els  valors  de 
LAeq  mesurats  i  els  nivells  de  potència 
acústica  garantida  (Lwa)  segons  etiquetatge 
CE  (segons DE 2000/14EC). En  tots els  casos 
disponibles s’ha correlacionat els valors LAeq 
mesurats  amb  els  valors de potència  teòrics 
de  les fonts concretes (PWL) assignades amb 
el  programa  CADNA  A  en  la  modelització. 
Dels  equips  dels  quals  no  es  disposa  de 
mesuraments  ni  de  dades  sobre  potència 
acústica garantida  Lwa pels  fabricants,  s’han 
considerat  valors  assimilables  a  les 
mesurades en d’altres obres amb maquinària 
similar,  a  partir  dels  quals  també  es 
determina el valor PWL. 
 
Les  fonts  de  soroll  associades  a  l’execució  i 
excavació  entre  pantalles  s’han  considerat 
que  són  funcionals  entre  les  8:00h  i  les 
21:00h amb una hora de parada (per tant 12 
hores totals, 720 minuts). El GE i compressors 
estarien  connectats  de  8:00h  a  21:00h  (780 
minuts). La bomba de Formigó  i el trànsit de 
formigoneres  de  8:00h  a  16:00h  (8  hores 
continues,  480  minuts).  Pel  repicat  de 
pantalles  amb martells pneumàtics  (un  total 
de  3:  dos  de manuals  i  un muntat  en mini‐
retroexcavadora)  es  realitzaria  en  la  franja 
horària  de  8:00  a  19:00h  amb  una  hora  de 

parada (10 hores, 600 minuts). La grua mòbil 
s’utilitzaria  uns  30 minuts/hora  de mitjana  i 
durant  l’horari  de  treball  de  8:00h  a  21:00h 
amb una hora de parada, per tant un total de 
360minuts.  
 
Les  fonts  identificades  com  a  fixes  s’han 
modelitzat  com  a  fonts  puntuals.  El 
recorregut  de  camions  formigoneres  en  el 
perímetre  d’obra  al  voltant  de  la  bomba  de 
formigó  per  la  construcció  de  la  llosa 
intermèdia  del  túnel,  el  recorregut  de 
maquinària mòbil i camions, s’han modelitzat 
com  a  fonts  lineals  considerant  el  flux  de 
trànsit  estimat  (pas  de  vehicle/hora),  la 
velocitat i el seu valor de potència PWL. 
 

Font Puntual LAeq 
(dBA) 

Dist. 
(m) 

Lwa 
(dBA) 

PWL 
(dBA) 

Grup electrogen 73.5 3 95 91.0 
Compressor nº1 76.8 4 101 99.0 
Compressor nº2 75.6 4 98 - 

Pantalladora 77.2 15 108 108.0 
Desorradora (*) 75 3 - 99.5 

Retroexcavadora 
rodes 72.6 15 103 106.0 

Retroexcavadora 
cadenes 75.0 15 - 115.0 

Camió grua torre 
autopropulsada 1 80 15 - 115.0 

Bomba Formigó 82.0 7 123 111.0 
Martell pneumàtics 

portàtils + martell en 
Mini-

retroexcavadora 
sobre cadenes 

78.4 6 -8 - - 

Martells pneumàtics 
(puntuals) - - 113 110.0 

Vibro-compactadora 80.5 5 106 - 
Pala mini-

excavadora sobre 
rodes 

- - 101 101.0 

Camió dúmper 2 85 5 - 109.2 

Taula 1. Resum de la maquinària d’ús a l’aire lliure 
utilitzades a l’obra. Fonts puntuals de soroll. 

 
b) Mesuraments en ambient exterior 

Un dels treballs realitzats per ajustar el model 
ha  estat  el  de  realitzar  mesuraments  en 

                                                            
1 1 Environmental Protection Agency, Noise from 
construction equipment and operations, building 
equipment, and home appliances, NTID 300.1, 1971b. 
2 Dessorradora (*). Dades extretes ESTUDI D’IMPACTE 
ACÚSTIC DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE L’ESTACIÓ 
DE SARRIÀ DE LA L9 DEL METRO DE BARCELONA (font: 
GISA. Autor Auding) 
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ambient  exterior  tan  del  tràfic  com  als 
voltants del receptor R2 (escola de primària). 
D’aquesta manera es pot comparar els valors 
obtinguts   a través del programa Cadna‐A en 
aquests  punts  amb  els  enregistrats  pel 
sonòmetre en  les mesures  i  així  realitzar els 
ajustos necessaris per acostar‐se a la realitat. 
 

c) Comptatge manual de densitat de 
trànsit 

Per tal de conèixer la intensitat i tipologia del 
tràfic  en horari diürn  en  diversos  carrers de 
l’entorn  de  l’obra  s’ha  realitzat  diversos 
comptatges manuals des de dos punts: el 1r 
des de la confluència de l’Avinguda (A) amb el 
Carrer  (B)  i  l’altre en  la proximitat del Carrer 
(D). Val a dir que el comptatge s’ha  realitzat 
amb  l’obra  ja  implementada  i,  per  tant, 
també  s’ha  pogut  identificar  del  total  de 
trànsit pesant relacionat amb les obres.  
 
Pel càlcul de  les emissions de soroll degut al 
trànsit  rodat  en  l’estat  pre‐operacional  es 
descompta del total aquell trànsit de vehicles 
pesats  relacionats amb  l’obra  (formigoneres) 
que s’ha suposat un 50% del total de pesats.  
 

Carrer 
Intensitat de trànsit diürn

(nº vehicles / hora) 
Cotxes  Motos Pesants

Avinguda (A)  128  8  0
Carrer (B) després de passar 

l’Avinguda (A) 
96  8  16 

Carrer (B  224  16 16
Carrer (C)  316  68 12

Carrer (D) sentit N després 
de passar el Carrer (C) 

284  40 16
240  27 12

Carrer (D) sentit nord 
600  80 32
420  108 18

Carrer (D) sentit sud 
584  72 28
480  60 24
540  66 18

Taula 1. Resum de dels resultats del comptatge manual 
de trànsit 

 
d) Caracterització del trànsit ferroviari 

Aquest barri  limita pel  sud amb un  corredor 
ferroviari. En aquest  sector es on es  situa  la 
bifurcació  de  les  vies  que  provenen  de 
l’estació  de  Sants  i  que  es  dirigeixen  a 
Vilafranca (vies 1 i 2 Nord) i Vilanova‐Prat del 
Llobregat (vies 3 i 4 Sud). Les vies 1 i 2 limiten 
amb la zona d’ocupació d’obra. 
 

De  7:00  a  21:00  transcorren  els  següents 
trens: 
- Via nº1: 184 de rodalies i 2 de regionals. 
- Via nº2: 179 de rodalies i 3 de regionals. 
- Via nº3: 99 de rodalies, 23 de regionals i 

22 de llarg recorregut. 
- Via nº4: 104 de rodalies, 22 de regionals 

i 21 de llarg recorregut. 
 
Per a la modelització de les emissions sonores 
degut al trànsit ferroviari, tan en l’estat previ 
com  durant  les  obres  s’utilitza  el  mètode 
nacional de càlcul dels Països Baixos, publicat 
com  a  «Reken‐en  Meetvoorschrift 
Railverkeerslawaai'96»  ("Guies per al càlcul  i 
mesura  del  soroll  del  transport  ferroviari 
1996"),  i que està  incorporat en el  software 
de càlcul CADNA A. 
 
Aquest  model  de  predicció  d’emissions 
sonores  es  basa  en  una  categorització  dels 
trens  de  la  xarxa  holandesa.  Per  tal  de 
relacionar  l’equivalència  entre  els  trens 
considerats en el model SRMII  i els utilitzats 
aquí  s’ha  consultat  el  document 
Caracterización de  la emisión acústica de  los 
trenes  utilizados  en  el  sistema  ferroviario 
español  (ADIF).  En  aquest  document  es 
realitza una assignació de categoria dels trens 
espanyols  a  les  categories  de  trens 
establertes al model holandès SRMII per a  la 
elaboració  de  mapes  estratègics 
(28/06/2007).  
 
A  partir  d’aquest  document  s’ha  considerat 
que  la  totalitat  dels  trens  equivalen  a  la 
categoria  C08  del model  holandès  SRMII.  A 
partir de  la  categoria assignada, del número 
de  trens  circulant  en  període  diürn,  i  en 
funció  del  nombre  promig  de  vehicles  per 
tren  (és a dir  la  longitud del tren), s’obtenen 
les  emissions  sonores  en  el  període 
d’avaluació.  Considerant  que  el  nombre  de 
cotxes  oscil∙la  entre  4  i  6  normalment,  s’ha 
considerat per defecte un total de 5 /tren. La 
velocitat  de  trànsit  considerada  ha  estat  80 
km/h pels  trens  regionals  i 60  km/h pels de 
rodalies. 
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3. Resultats i discussió 
 

3.1 Identificació de receptors i zonificació 
acústica del barri. 

Dins  la  zona  d’estudi  es  poden  senyalar  els 
següents  receptors  potencials  sensibles  al 
soroll: 
 
- R1: Avinguda  (A) 92 – 94 amb Carrer  (C). 

Edifici  de  vivendes  de  6  pisos  al  límit 
d’afecció de soroll de  l’obra. Al Carrer  (C) 
núm.58 hi ha una escola bressol municipal 
que és un dels receptors més sensibles de 
la zona 

 
- R2: Escola primària. A  la  confluència dels 

carres  Avinguda  (A).  amb  Carrer  (C)  – 
Carrer  (F)  i  Carrer  (E),  es  situa  l’escola 
primària. Està delimitada en gairebé tot el 
seu contorn, per un mur d’alçada variable 
entre  1.5  i  4m  a  mode  de  tancament  i 
apantallament.  Aquest  element 
d’apantallament  s’ha  entrat  i  tingut  en 
compte en  la construcció del model. És el 
segon  receptor  acústic  més  sensible  en 
quant a soroll  i està format per tres blocs 
d’edificis  l’alçada màxima dels quals és de 
4 pisos. 

 
- R3:  Carrer  (D)  passant  per  Avinguda  (A) 

del número 2 al 6 i Carrer (E). Illa d’edificis 
d’alçada  de  8  pisos  enfront  de  la  zona 
d’obra  oest.  Davant  seu  s’hi  realitzen  la 
sortida  d’emergència  1  i  les  escales 
mecàniques  a part de  tenir molt propera 
l’acció de la pantalladora. 

 
- R4:  Cruïlla  Carrer  (C)  amb  Carrer  (D)  fins 

número 14. Conjunt de vivendes de 12, 3, 
9 i 2 pisos d’alçada properes a l’acció de la 
pantalladora 

 
- R5: Carrer  (C) del 182 al 188. Conjunt de 

vivendes de 12, 5, 5 i 6 pisos que es troben 
enfront  de  l’activitat  realitzada  a  la  zona 
est d’obra 

 
- R6: Carrer  (C) del 185 al 177. Conjunt de 

vivendes  la  part  posterior  de  les  quals 
dona  al  recinte  est  d’obra.  Tot  i  així  es 

troben  protegides  per  una  petita  zona 
verda  amb  arbres  que  s’eleva  fins  els  6 
metres i en algun tram per un mur vertical 
de 6 metres d’alçada 

 

 

 
Figura 2: Esquema de les diferents zones d’ocupació 
d’obra i els seus receptors acústics més afectats 
 
En relació a la zonificació acústica del barri on 
es  troben  les  obres  objectiu  del  present 
estudi,  el  seu  respectiu  ajuntament  ha 
aportat  la  següent  classificació  segons 
l'esborrany de mapa de capacitat acústica de 
què es disposa actualment: 
 
 Zona  (A4)  Predomini  de  sòl  d'ús 
residencial (L dia i vespre: 65 dB(A), i Lnit: 
55 dB(A)): Avinguda (A), Carrer (B), i Carrer 
(E)  (en  aquesta  zona  queda  circumscrita 
l’escola) 

 
 Zona  (B1)  Coexistència  de  sòl  d'ús 
residencial  amb  activitats  i/o 
infraestructures  de  transport  existents  (L 
dia  i  vespre:  65  dB(A),  i  Lnit:  55  dB(A)): 
Carrer (D) i Carrer (C). 

 
Els valors  límit per  les zones A4  i B2, segons 
classificació  aportada  ja  inclouen  els  ‘Valors 
d’atenció’,  que  segons  Decret  176/2009  es 
tenen en consideració en zones urbanitzades 
existents i per aquests usos de sòl (A4) i (B2), 
havent  incrementat  el  valor  límit d’immissió 
de la taula anterior en 5 dB(A). 
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Dins  d’aquests  en  trobem  dos  d’especial 
atenció  degut  a  la  seva  sensibilitat  acústica 
doncs  es  tracta  d’una  escola  de  Primària  i 
d’una escola Bressol.  
 
 R1 ‐ Escola bressol: Carrer (B) núm 58. 
 R2 – Escola primària 

 
3.2 Anàlisi de les fases d’obra 

S’han arribat a monitoritzar 7  fases diferents 
d’obra  comptant  la  fase  prexistent  a  la 
implantació  d’aquesta.  Aquestes  fases 
corresponen  a  aquells  moments  de  l’obra 
que, al nostre entendre, ocasionen una major 
afecció acústica a l’entorn. 
 

 

 
Figura 3: Planta a nivell de carrer de les obres de 

l’intercanviador (SE = Sortida emergència, EM = Escales 
mecàniques) 

 
a) Fase 00 (anterior obra) 

Degut  a  que  no  es  disposen  mesures 
anteriors  a  l’inici  de  les  obres,  el model  no 
s’ha  pogut  validar  amb  mesuraments  reals. 
Pel seu càlcul s’ha considerat que les fonts de 
soroll  son  el  trànsit  rodat  i  el  ferroviari.  Pel 
trànsit  rodat  s’ha  considerat  la  mitja  de 
comptatges  de  vehicles,  sense  tenir  en 
compte  aquell  trànsit  pesat  que  en  el 
moment  de  la  mesura  fos  atribuïble  al 
desenvolupament de les obres. 
 
Els nivells acústics a receptors de l’entorn del 
barri  varien  entre  60  i  75  dBA.  Els  nivells 

màxims es donen al llarg del Carrer (D). En els 
seus eixos, els valors de Ld presenten valors > 
70  dBA  en  horari  diürn,  coincidint  amb  el 
Mapa  estratègic3.  Els  nivells  d’immissió 
màxims  calculats  en  els  receptors  son  els 
següents: 
 

R1: 64 dBA Carrer (B) 
R2: 58 dBA Escola de Primària 
R3: 69 ‐ 70 dBA Carrer (D) / 59 dBA Carrer 
(E) / 64 dBA Avinguda (A) 
R4: 66 dBA Cantonada Carrer (D) – Carrer 
(C) 
R5: 70 dBA Carrer (C) 
R6: 64 dBA Carrer (C) 

 
Veient els resultats obtinguts es pot apreciar 
clarament  l’efecte  d’apantallament  acústic 
del tancament perimetral de l’escola primària 
(Receptor R2) amb alçades entre 1.5 a 4m i al 
llarg del Carrer (E), Avinguda (A) i Carrer (F) 
 

b) Fase 01 

Les activitats que es realitzen en aquesta fase 
són  degudes  a  l’excavació  del  recinte  on 
s’emplaçaran  les  futures escales mecàniques 
d’accés al vestíbul de l’intercanviador (8 dies) 
i al bombeig de  formigó per  l’execució de  la 
llosa intermèdia del túnel (7 mesos): 
 
• Excavació entre pantalles amb excavadora 

de cullera.  
• Moviment  de  terres  extretes  de 

l’excavació  de  les  escales  mecàniques 
mitjançant una Minicarregadora  

• Extracció de  les  terres de dins del  recinte 
excavat de  la sortida 2 d’emergència amb 
un camió grua. 

• Grup  Electrogen  i  compressor  en 
funcionament  (treballs  interiors  sortides 
emergència) 

• A la zona est del Carrer (D), treball parcial 
amb  la  grua  mòbil  i  excavadora  bivalva 
(moviment de terres) 

• Trànsit de camions de moviment de terres 
i material per dins l’obra 

• Funcionament d’una bomba d’impulsió de 
formigó  per  la  construcció  de  la  llosa 

                                                            
3 Mapa estratègic Aglomeració d'àmbit supramunicipal 

SE 1 

EM
SE 2

SE 3
Vestíbul
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intermèdia del túnel de metro. El ritme de 
treball és d’unes 20‐30 formigoneres en el 
període  treball 8:00h a 16:00h  continuat. 
(entre  3  i  4  formigoneres  per  hora).  La 
resta d’horari diürn no hi ha activitat. 

 
Els  nivells  d’immissió  màxims  calculats  en 
receptors son els següents: 
 

R1: 64 dBA Carrer (B) 
R2: 62 dBA Escola de Primària 
R3: 72 dBA Carrer  (E) / 73 Avinguda  (A) / 

71 dBA Carrer (D) 
R4: 72 dBA Cantonada Carrer (D) – Carrer 

(C) 
R5: 78 dBA Carrer (C) 
R6: 73 dBA Carrer (C) 

 
Els nivells d’immissió màxims es localitzen en 
el Receptor R5  just a  la cantonada del Carrer 
(D) amb el Carrer  (C), especialment degut al 
desviament del  trànsit,  i al  funcionament de 
la  Grua  mòbil  per  realitzar  tasques  de 
formigonat i tasques de retirada de terres. En 
quan als receptors sensibles R1 i R2 el primer 
no  rep  impacte.  El  R2  veu  incrementat  els 
nivells de fons de referència en uns 3 dBA fins 
als  62  dBA  a  les  plantes  superiors  que  no 
queden protegides pel  tancament perimetral 
de l’escola que actua d’apantallament.  
 
El  major  increment  de  nivells  d’immissió 
respecte  els  nivells  de  base,  es  donen  en  el 
receptor R3, amb nivells que assoleixen els 73 
dBA en horari diürn, degut a la construcció de 
les  escales  i  sortides  d’emergència  del  nou 
vestíbul del futur intercanviador de metro. 
 

c) Fase 02 

Les activitats que es realitzen en aquesta fase 
són degudes a l’excavació i repicat de murets 
del  recinte  on  s’emplaçaran  les  futures 
escales  mecàniques  d’accés  al  vestíbul  de 
l’intercanviador  (1  dia)  i  al  bombeig  de 
formigó per  l’execució de  la  llosa  intermèdia 
del túnel (7 mesos): 
 
• Repicat dels murs pantalles utilitzant una 

mini‐retroexcavadora  hidràulica  CAT 
301.8C i dos martells pneumàtics.  

• Moviment  de  terres  extretes  de 
l’excavació  de  les  escales  mecàniques 
mitjançant una mini‐retroexcavadora CAT 
226B  i  una  excavadora  de  cullera  CASE 
WX185. 

• Extracció de  les  terres de dins del  recinte 
excavat de  la sortida 2 d’emergència amb 
grua mòbil. 

• Funcionament d’una bomba d’impulsió de 
formigó i trànsit de camions formigonera. 

 
Els  nivells  d’immissió  màxims  calculats  en 
receptors son els següents: 

 
R1: 64 dBA Carrer (B) 
R2: 63 dBA Escola 
R3: 76 dBA Carrer  (E) / 80 Avinguda  (A) / 

72 dBA Carrer (D) 
R4: 72 dBA Cantonada Carrer (D) – Carrer 

(C) 
R5: 78 dBA Carrer (C) 
R6: 73 dBA Carrer (C) 

 
En aquesta fase d’activitats d’obra, els nivells 
d’immissió  màxims  es  localitzen  en  el 
Receptor  R3  davant  l’Avinguda  (A), 
especialment degut  a  les  tasques de  repicat 
de  pantalles  de  les  sortides  d’emergències  i 
escales  situades  davant  d’aquest  receptor 
amb  la  utilització  de  fins  a  3  martells 
pneumàtics  (un  equipat  sobre  mini‐
excavadora). 
 
El  major  increment  de  nivells  d’immissió 
respecte els nivells de base, es donen doncs 
en  aquest  receptor  R3,  amb  nivells  que 
assoleixen  els  80  dBA  en  horari  diürn, 
essencialment degut  a  la  contribució  sonora 
del  repicat  de  lligat  de  les  escales 
mecàniques.  Malgrat  això,  aquesta  activitat 
té  una  durada  molt  curta  (1  dia),  i  per  tal 
l’impacte és menor. Malgrat  la font de soroll 
–  bomba  formigó‐  són  elevades,  la 
contribució  en  les  immissions  sobre  els 
receptors  principals  per  aquesta  font  és 
relativament baixa. 
 
El  receptor  R1  no  rep  impacte.  El  R2  veu 
incrementat els nivells de  fons de  referència 
en uns 5 dBA fins a nivells de pressió sonora 
de  64  dBA  a  les  plantes  de  l’edifici  més 
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exposades  al  soroll  aeri  provinent  de 
l’Avinguda  (A),  on  ja  no  queden  protegides 
pel  tancament  perimetral  de  l’escola  que 
actua  d’apantallament  acústic  de  les 
emissions produïdes per les obres. 
 

d) Fase 03 

Les activitats que es realitzen en aquesta fase 
són degudes a l’excavació de les pantalles del 
vestíbul sector nord (20 dies) i a l’execució de 
les sortides d’emergència 1 i 2: 
 
 Excavació  entre  pantalles  amb  una  grua 
hidràulica  sobre  erugues  LIEBHERR  HS 
875HD en el sector nord del vestíbul.  

 Impermeabilització  de  la  sortida 
d’emergència  1  mitjançant  compressor 
INGERSOLL RAND 9/110.  

 Moviment  de  les  terres  extretes  de 
l’excavació  de  les  pantalles  del  vestíbul 
mitjançant una minicarregadora CAT 226B  

 Condicionament  de  la  superfície  de  la 
sortida  d’emergència  2  amb  vibro‐
compactadora CAT 38 i una excavadora de 
cullera CASE WX185. 

 Extracció de  terres de dins del  recinte de 
la  sortida  d’emergència  2  mitjançant  un 
camió grua. 

 Dessorradora en funcionament 
 Funcionament  d’un  equip  electrogen 
GESAN DPR 100 en superfície a la zona de 
la  sortida  d’emergència  1  i  d’un  equip 
compressor  INGERSOLL  RAND  7/41  per 
repicats  interiors  de  la  sortida 
d’emergència 2. 

 
Els  nivells  d’immissió  màxims  calculats  en 
receptors son els següents: 
 

R1: 64 dBA Carrer (B) 
R2: 61 dBA Escola Primària 
R3: 72 dBA Carrer  (E)  / 72 dBA Avinguda 

(A) / 72 dBA Carrer (D) 
R4: 71 dBA Cantonada Carrer (D) – Carrer 

(C) 
R5: 79 dBA Carrer (C) 
R6: 73 dBA Carrer (C) 

 
En aquesta fase d’activitats d’obra, els nivells 
d’immissió  màxims  es  localitzen  en  el 

Receptor  R5  davant  el  Carrer  (C).  El  major 
increment  de  nivells  d’immissió  respecte  els 
nivells  de  base,  es  donen  doncs  en  aquest 
receptor R5, amb nivells que assoleixen els 79 
dBA en horari diürn, essencialment degut a la 
contribució  sonora  de  diverses  fonts  de 
soroll:  vicro‐compactadora,  grua  mòbil, 
excavadores  sobre  rodes  i  sobre  erugues,  i 
per la proximitat de la pantalladora. 
 
En  quan  als  receptors  sensibles  R1  i  R2:  El 
primer no rep impacte. El R2 veu incrementat 
els nivells de fons de referència en uns 2 dBA 
fins  a  nivells  de  pressió  sonora  de  61  dBA 
també  a  les  plantes  de  l’edifici  més 
exposades  al  soroll  aeri  provinent  de 
l’Avinguda (A). 
 

e) Fase 04 

Les activitats que es realitzen en aquesta fase 
són degudes a l’excavació de les pantalles del 
vestíbul sector sud (7 dies), l’excavació de les 
pantalles  de  la  sortida  d’emergència  1  (14 
dies),  l’excavació  del  recinte  de  sortida 
d’emergència  2  (8  dies)  i  al  repicat  de 
pantalles  per  la  biga  de  lligat  de  la  sortida 
d’emergència 3 (1 dia): 
 
 Excavació  entre  pantalles  amb  una  grua 
hidràulica  sobre  erugues  LIEBHERR  HS 
875HD en el sector sud del vestíbul.  

 Moviment  de  les  terres  extretes  de 
l’excavació  de  les  pantalles  del  vestíbul 
mitjançant una minicarregadora CAT 226B 

 Excavació  entre  pantalles  amb  una 
excavadora giratòria bivalva CASE 1188 de 
la sortida d’emergència 1.  

 Excavació  del  recinte  de  la  sortida 
d’emergència  2  amb  una  excavadora  de 
cullera CASE WX185 

 Dessorradora en funcionament 
 Repicat dels murs pantalles del recinte on 
s’emplaçarà  la  sortida  d’emergència  3 
mitjançant una miniexcavadora hidràulica 
CAT 301.8C i dos martells pneumàtics. 

 
Els  nivells  d’immissió  màxims  calculats  en 
receptors son els següents: 
 

R1: 64 dBA Carrer (B) 
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R2: 61 dBA Escola primària 
R3: 72 dBA Carrer  (E)  / 72 dBA Avinguda 

(A) / 72 dBA Carrer (D) 
R4: 71 dBA Cantonada Carrer (D) – Carrer 

(C) 
R5: 79 dBA Carrer (C) 
R6: 74 dBA Carrer (C) 

 
En aquesta fase d’activitats d’obra, els nivells 
d’immissió  màxims  es  segueixen  localitzant 
en  el  Receptor  R5  davant  el  Carrer  (C).  El 
major  increment  de  nivells  d’immissió 
respecte els nivells de base, es donen doncs 
en  aquest  receptor  R5,  amb  nivells  que 
assoleixen  els  79  dBA  en  horari  diürn, 
essencialment degut  a  la  contribució  sonora 
de  diverses  fonts  de  soroll:  vicro‐
compactadora,  grua  mòbil,  excavadores 
sobre  rodes  i  sobre  erugues,  i  per  la 
proximitat de la pantalladora. 
 
En  quan  als  receptors  sensibles  R1  i  R2, 
gairabé  no  hi  ha  impacte,  éssent  els  valors 
similars que en el cas anterior. 
 

f) Fase 05 

Les activitats que es realitzen en aquesta fase 
són degudes a l’excavació de les pantalles del 
vestíbul  sector nord  (10 dies)  i  al  repicat de 
les pantalles per la biga de lligat de la sortida 
d’emergència 1 (1 dia): 

 
 Excavació  entre  pantalles  amb  una  grua 
hidràulica  sobre  erugues  LIEBHERR  HS 
875HD en el sector nord del vestíbul.  

 Moviment  de  les  terres  extretes  de 
l’excavació  de  les  pantalles  del  vestíbul 
mitjançant  una  excavadora  de  cullera 
CASE WX185 

 Dessorradora en funcionament 
 Repicat dels murs pantalles del recinte on 
s’emplaçarà  Cuna  Miniexcavadora 
hidràulica  CAT  301.8C  i  dos  martells 
pneumàtics. 

 
Els  nivells  d’immissió  màxims  calculats  en 
receptors son els següents: 
 

R1: 64 dBA Carrer (B) 
R2: 72 dBA Escola Primària 

R3: 79 dBA Carrer  (E)  / 84 dBA Avinguda 
(A) / 69 dBA Carrer (D) 

R4: 72 dBA (Cantonada Carrer (D) – Carrer 
(C) 

R5: 71 dBA Carrer (C) 
R6: 64 dBA Carrer (C) 

 
Aquesta  fase  d’activitats  d’obra,  és  on  es 
donen  els  nivells  d’immissió  màxims 
localitzant‐se en  la cantonada Carrer (E) amb 
Avinguda  (A),  i  els  nivells  màxims  que  es 
donen  en  l’escola  primària  amb  nivells  que 
assoleixen  els  72  dBA  en  horari  diürn, 
essencialment degut  a  la  contribució  sonora 
del  repicat  de  lligat  sortida  emergència  1. 
Malgrat això, aquesta activitat té una durada 
molt  curta  (1  dia),  i  per  tal  l’impacte  és 
menor.  
 
Les  immissions  provinents  de  les  fonts 
associades  a  l’excavació  de  pantalles  de 
pantalles sector nord fase 1 son menors. 
 

g) Fase 06 

Les activitats que es realitzen en aquesta fase 
són degudes a l’excavació de les pantalles del 
vestíbul  sector  sud  (7 dies),  a  l’excavació de 
les pantalles de la sortida d’emergència 3 (12 
dies) i al repicat de les pantalles per la biga de 
lligat de la sortida d’emergència 2 (1 dia): 
 
 Excavació  de  pantalles  amb  una  grua 
hidràulica  sobre  erugues  LIEBHERR  HS 
875HD en el sector sud del vestíbul.  

 Excavació  de  pantalles  amb  una 
excavadora giratòria bivalva CASE 1188 de 
la sortida d’emergència 3.  

 Dessorradora en funcionament 
 Repicat  dels  murs  pantalles  mitjançant 
una Miniexcavadora hidràulica CAT 301.8C 
i dos martells pneumàtics. 

 
Els  nivells  d’immissió  màxims  calculats  en 
receptors son els següents: 
 

R1: 64 dBA Carrer (B) 
R2: 59 dBA Escola Primària 
R3: 60 dBA Carrer  (E)  / 69 dBA Avinguda 

(A) / 71 dBA Carrer (D) 
R4: 69 dBA Cantonada Carrer (D) – Carrer 

(C) 
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R5: 77 dBA Carrer (C) 
R6: 73 dBA Carrer (C) 

 
En  aquesta  fase,  les  activitats  d’obra 
simulades es desenvolupen essencialment  al 
sector  est,  que  és  on  es  donen  els màxims 
nivells  d’immissió,  localitzant‐se  en  la 
cantonada  Carrer  (C)  amb  Carrer  (D),  amb 
nivells  que  assoleixen  els  77  dBA  en  horari 
diürn,  essencialment  degut  a  la  contribució 
sonora  del  repicat  de  lligat  sortida 
emergència 2. Malgrat això, aquesta activitat 
té  una  durada  molt  curta  (1  dia),  i  per  tal 
l’impacte és menor.  
 
Les  immissions  provinents  de  les  fonts 
associades  a  l’excavació  de  pantalles  de 
pantalles sector nord fase 1 son menors. 
 
Les  immissions  provinents  de  les  fonts 
associades a  l’excavació de pantalles vestíbul 
sector sud fase 1  i sortida emergència 3, son 
molt menors. 
 

3.3 Anàlisi general de l’afecció sonora de 
l’obra 

Les  fases  més  sorolloses  i  que  provoquen 
majors molèsties  són  les  fases de  repicat de 
pantalles  per  la  biga  de  lligat  mitjançant 
equips de martells pneumàtics. En la fase F05 
és on es donen els nivells d’immissió màxims 
localitzant‐se  en  la  cantonada  del  Carrer  (E) 
amb  l’Avinguda  (A)  amb  valors de  84 dB  en 
horari de 8:00h  a 19:00h.  Els  increments de 
nivells  respecte  l’estat  pre‐operacional  és 
molt  notable,  superant  els  15  dBA  en  algun 
cas  puntual  en  façana  d’habitatge.  Malgrat 
això,  aquesta  activitat  té  una  durada  molt 
curta  (1  dia/repicat  d’estructura),  si  bé  es 
repeteix varies vegades (unes 5‐7 vegades) al 
llarg  de  tota  l’obra  de  durada  total  uns  7 
mesos  i,  per  tant,  es  podria  assumir  que 
l’impacte  és  lleu.  En  cas  que  la  durada 
d’aquesta  fase  fos  superior,  es  podria 
proposar la instal∙lació de panells acústics per 
tal aïllar acústicament aquests receptors dels 
treballs de repicat. Els nivells màxims que es 
donen en l’escola de primària en aquesta fase 
assoleixen els 72 dBA en horari diürn, també 
degut  essencialment  a  la  contribució  sonora 

d’aquesta  activitat  de  repicat  de  la  biga  de 
lligat  de  les  pantalles  de  la  sortida 
emergència nº1. 
 
L’escola queda protegida acústicament de les 
emissions  provinents  de  les  obres  gràcies  a 
un mur  d’alçada  variable  que  contorneja  el 
seu  perímetre  entre  1.5  i  4m  a  mode  de 
tancament  i  apantallament.  Els  nivells 
màxims calculats de base en aquest receptor 
es  situen  en  els  58  –  59  dBA.  La  zonificació 
acústica a la que pertany és de classe A4 Zona 
(A4)  de  Predomini  de  sòl  d'ús  residencial  (L 
dia  i  vespre:  60  dB(A)  +  5dBA  de  valor 
d’atenció  (en  aquesta  zona  queda 
circumscrita  l’escola  de  primària).  Amb  les 
diverses  simulacions  realitzades,  en  aquest 
receptor els nivells d’immissió s’incrementen 
entre 2 i 8 dBA. Només és en el cas de la Fase 
F05 que els nivells es veurien superats. En  la 
resta  dels  casos  (el  que  significa  el  95%  de 
l’obra  restant) els nivells es mantindrien per 
sota dels 65 dBA, complint així amb els  límit 
d’immissió fixats per l’ajuntament. 
 
Les  immissions  provinents  de  les  fonts 
associades  a  l’excavació  de  les  activitats  de 
construcció  de  pantalles  són  menors.  Els 
increments  de  nivells  respecte  l’estat 
preoperacional és de l’ordre de 3 / 4 dBA. 

 
4. Conclusions 

La modelització acústica en obres és una eina 
no  del  tot  precisa  degut  precisament  a  la 
multitud  de  factors  externs  que  poden 
interferir dins del sistema. És per això que als 
valors  resultants  se’ls hi ha  afegit un  “soroll 
de fons” que podria englobar a totes aquelles 
activitats  no  mesurables  (xivarri  de 
treballadors,  moviment  de  vehicles  no 
modelats...).  Tot  i  així  segueix  sent una eina 
extremadament valuosa a  la hora de valorar 
la necessitat d’aplicar determinades mesures 
correctores. 
 
Amb  aquesta  modelització  s’ha  pogut 
determinar  clarament  quins  eren  els 
receptors més afectats i les principals fons de 
soroll  que  podien  afectar  en  major  part  a 
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l’ambient  acústic  existent  al  barri  per  tal 
d’actuar en conseqüència i a temps. 
 
Tal  i  com  s’observa  en  els  resultats, un dels 
receptors  més  afectats  són  els  situats  a 
l’edifici  la  façana  sud  del  qual  dona  a 
l’Avinguda  (A) núm.4 a 6. Aquesta afecció és 
deguda  principalment  a  la  proximitat  dels 
treballs  que  es  realitzen  a  la  sortida 
d’emergència  1,  escales  mecàniques  i 
pantalles vestíbul sector nord. Malgrat que la 
situació  d’aquestes  activitats  no  es  poden 
canviar de  lloc,  sí que es poden  col∙locar en 
altres  indrets més allunyats del  límit nord de 
l’obra  (el  més  proper  als  habitatges)  els 
equips  de  suport  als  treballs  tals  com 
compressors i equips electrògens. 
 
Addicionalment cal evitar  la realització de  les 
feines més  sorolloses  a  1a  hora  de  l’horari 
laboral  a  fi  d’intentar  compatibilitzar  el 
possible  descans  d’alguns  veïns  amb  els 
treballs  de  l’obra.  Donat  que  el  període  de 
temps entre  les 9:00  i  les 19:00 és quan els 
nivells de fons són majors, caldria realitzar‐hi 
les  feines  que  comporten  major  afecció 
acústica a l’ambient. 
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