
Número expedient: T-11/2017 

MAPES ESTRATÈGICS DE SOROLL DE LA XARXA VIÀRIA 

LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (2017). 

DIRECTIVA 2002/49/CE – FASE III 

Desembre de 2017 





Mapes estratègics de soroll de la xarxa viària local de la Diputació de Tarragona (2017)

  1 

ÍNDEX

1. GESTIÓ AMBIENTAL DEL SOROLL ..............................................................................3
2. MAPES ESTRATÈGICS DE SOROLL.............................................................................3

2.1. CONTEXT JURÍDIC ..................................................................................................4
3. NOMENCLATOR..............................................................................................................5
4. OBJECTE .........................................................................................................................6
5. ESCENARI: TERRITORI I CARRETERES ......................................................................7
6. MÈTODES DE CÀLCUL...................................................................................................7

6.1. DADES DE PARTIDA ...............................................................................................7
6.1.1. Tractament de les dades de població exposada al soroll ............................8

6.2. PARÁMETRES DE CÀLCUL ....................................................................................8
6.2.1. Cartografia utilitzada i especificacions dels elements del model................8

6.3. PRESENTACIÓ DELS RESULTATS......................................................................10
7. RESUMEN DE RESULTATS OBTINGUTS ...................................................................11
8. GRÀFICS D’ANÀLISI DE RESULTATS. .......................................................................26
9. ACTUACIONS ................................................................................................................28
10. LLISTAT DE PLÀNOLS .................................................................................................28



Mapes estratègics de soroll de la xarxa viària local de la Diputació de Tarragona (2017)

  2 



Mapes estratègics de soroll de la xarxa viària local de la Diputació de Tarragona (2017)

  3 

1. GESTIÓ AMBIENTAL DEL SOROLL 
La gestió ambiental del soroll té com finalitat evitar, prevenir i reduir la contaminació acústica 
a la que està exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del 
territori.

2. MAPES ESTRATÈGICS DE SOROLL 
Els Mapes estratègics, juntament amb els Plans d’acció, són els instruments per a la gestió 
ambiental del soroll, que tenen com a objectiu avaluar l’exposició al soroll que prové de 
diferents fonts en una zona determinada, a partir de: 

• Indicadors i mètodes per a avaluar els nivells de soroll ambiental. 

• Elaboració de la cartografia a partir dels indicadors comuns a la UE. 

• Coneixement de la població exposada a determinats nivells de soroll. 

Els mapes estratègics de soroll contenen informació relativa als nivells sonors i de la 
població exposada a determinats intervals de soroll, a més a més d’altres dades exigides per 
la Directiva 2002/49/CE, la Ley 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, i la Llei 16/2002, de 
protecció contra la contaminació acústica. 

La finalitat és disposar d’una eina que serveixi de base per elaborar els plans d’acció per a la 
millora i recuperació de la qualitat acústica on sigui necessari i per a mantenir la qualitat de 
l’entorn acústic on sigui satisfactori. 

La Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeo i del consell sobre avaluació i gestió del 
soroll ambiental va establir la següent definició de mapa estratègic de soroll: “Mapa
dissenyat per a poder avaluar globalment l’exposició al soroll en una zona determinada, 
degut a l’existència de distintes fonts de soroll, o per a poder realitzar prediccions globals 
para aquesta zona”.

D’acord amb la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, les entitats locals 
i les administracions titulares d’infraestructures han d’elaborar mapes estratègics de soroll 
de les aglomeracions de més de 100.000 habitants, de tots els grans eixos viaris on el trànsit 
sobrepassi els 3.000.000 de vehicles a l’any, dels grans eixos ferroviaris on el trànsit 
sobrepassi els 30.000 trens a l’any i dels aeroports i els ports. 

El present document correspon al mapa estratègic de soroll de la xarxa viaria local de la 
Diputació de Tarragona, corresponen als seus grans eixos viaris, entenent-se per gran eix, 
qualsevol carretera amb un trànsit superior a tres milions de vehicles per any. 
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A l’igual que es va fer en les anteriors fases, els MER es referiran de forma independent per 
a cada focus considerat i es representaran físicament, preferentment amb un conjunt de 
expressions gràfiques, formades per: 

 Mapes de Nivells Sonors a 4m d’altura, per a Lden, Ldia, Lvespre i Lnit, consistents 
en representacions de línees isòfones en rangs de 5 dB. 

Mapes de zona d’afecció. En els que s’adjuntarà també les Taules de superfície 
exposada i persones i habitatges exposades. 

(Els formats d’entrega d’aquests mapes segueixen les pautes establertes pel departament 
d’Avaluació i Gestió de la Contaminació Acústica, Servei de Prevenció i Control de la 
Contaminació Acústica i Lumínica, Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
de la Generalitat de Catalunya). 

La realització dels MER, es desenvoluparà a través de les Unitats de Mapa Estratègic 
(UME), figura ja definida i utilitzada en anteriors fases de compliment de la Directiva, que 
estan formades per un o diversos trams d’una mateixa carretera, restant l’anàlisi posterior de 
forma diferenciada per a cadascuna d’aquestes. 

2.1. CONTEXT JURÍDIC 
A continuació es detalla quins son els requeriments d’aplicació de la legislació en relació a 
les carreteres objecte del present Pla. 

Directiva 2002/49/CE, sobre Avaluació i Gestió del Soroll Ambiental.

Ley 37/2003, del Soroll. 

Real Decreto 1513/2005, de 16 de desembre pel qual es desenvolupa la Ley 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, en referència a l’avaluació i gestió del soroll 
ambiental. 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, pel qual es desenvolupa la Ley 37/2003, 
de 17 de novembre, del Soroll, en referència a la zonificació acústica, objectius de 
qualitat i emissions acústiques. 

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 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. 
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3. NOMENCLATOR 

Abreviatures Descripció

Lden índex d’immissió de soroll dia-vespre-nit. 

Ld

Nivell sonor mitjà a llarg termini ponderat A, en l’interval comprès entre 
les 7 h del matí fins a les 21 h del vespre, representatiu d’un any i definit 
en la norma ISO 1996-1 i ISO 1996-2. 

Le

Nivell sonor mitjà a llarg termini ponderat A, en l’interval comprès entre 
les 21 h del vespre fins a les 23 h de la nit, representatiu d’un any i definit 
en la norma ISO 1996-1 i ISO 1996-2. 

Ln

nivell sonor mitjà a llarg termini ponderat A, en l’interval comprès entre 
les 23 h de la nit fins a les 7 h del matí, representatiu d’un any i definit en 
la norma ISO 1996-1 i ISO 1996-2. 

UME Unitats de Mapa Estratègic. 

MER Mapes Estratègics de Soroll. 

CTRA Codi de la carretera. 

PKi Punt quilomètric inicial del tram. 

PKf Punt quilomètric final del tram. 

IMD Intensitat mitjana diària. 

% pesants Percentatge de vehicles pesants. 

Km/h Velocitats del tram. 

Secció
Secció transversal de la plataforma entre la calçada i els límits exteriors 
aglomerats (calçades i vorals). En carreteres desdoblades inclou la 
mitjana. Expressada en metres. 

Ferm Tipus de capa de rodadura. 

TM Terme municipal por on discorre el tram. 

Nucli urbà Nucli urbà que travessa. 

Zona periurbana 
/urbanitzacions

Zones periurbanes o urbanitzacions relativament allunyades del nucli 
urbà.

Les periurbanes acostumen a coincidir amb polígons industrials. 

Àrea Lden km2 Àrea en km2 de l’indicador Lden.
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Abreviatures Descripció

Habitants Lden
Habitants sotmesos a cada interval de l’indicador Lden expressats en 
centenes.

Habitants Ld
Habitants sotmesos a cada interval de l’indicador Ld expressats en 
centenes.

Habitants Le
Habitants sotmesos a cada interval de l’indicador Le expressats en 
centenes.

Habitants Ln
Habitants sotmesos a cada interval de l’indicador Ln expressats en 
centenes.

Isòfones Lden
Distància en metres des de l’eix de la carretera a la isófona corresponent 
per a l’indicador Lden.

Isòfones Ld
Distància en metres des de l’eix de la carretera a la isófona corresponent 
per a l’indicador Ld.

Isòfones Le
Distància en metres des de l’eix de la carretera a la isófona corresponent 
per a l’indicador Le.

Isòfones Ln
Distància en metres des de l’eix de la carretera a la isófona corresponent 
per a l’indicador Ln.

SP Sobre la plataforma de la carretera. 

AC Capa de rodadura convencional. 

BBTM Capa de rodadura microaglomerat amb característiques sonoreductores. 

4. OBJECTE 
L’objecte del present informe és el de facilitar una visió de conjunt del resultat obtingut amb 
la generació dels MER de les carreteres de la xarxa viària local de la Diputació de Tarragona 
amb un trànsit superior als 3.000.000 de vehicles a l’any, el que representa una IMD 
superior a 8.219 veh/dia. 
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5. ESCENARI: TERRITORI I CARRETERES 
La longitud total de carreteres, la titularitat de les quals correspon a la Diputació de 
Tarragona, és de 1.085,063 km a l’any 2015. A la següent Taula es desglossa per intervals 
de IMD. 

Intervals de 
trànsit diari 

(IMD)
Longitud

(km)
IMD

Mitjana
(veh/día)

Percentatge
sobre el total 

de km de 
carreteres de 
la Diputació 

Vehicles –
Quilòmetres

recorreguts a 
l’any 

(IMD*longitud*
365)

Percentatge
vehicles

pesants (% 
sobre IMD) 

<1000 834,847 304 76,89% 92.721.225 2,20 

1.000 – 1.999 124,704 1.361 11,49% 61.951.111 1,53 

2.000 – 4.999 97,147 3.224 8,95% 114.324.870 1,32 

5.000 – 9.999 23,270 7.285 2,14% 61.878.273 1,25 

10.000 – 14.999 5,605 12.520 0,52% 25.613.047 2,15 

>15.000 0 0 0% 0 0 

Longitud
total (km) 

  Veh.-km Totals  

1.085,063 100% 356.488.527

6. MÈTODES DE CÀLCUL 
6.1. DADES DE PARTIDA 
S’adjunta a continuació, a manera de resumen, la informació bàsica (i el seu origen) que 
s’ha emprat per a la realització dels Mapes: 

Tipus d’informació Origen de la informació 

Cartografia base 1:5.000 

Capa gràfica d’edificis 
Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) 

Població

Tipologia d’habitatge 
Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 

Eixos de trànsit 

Dades de trànsit (IMD, % 
pesants i velocitat) 

Explotació de Carreteres. Àrea del Servei d'Assistència al 
Territori. Diputació de Tarragona. 
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6.1.1. Tractament de les dades de població exposada al soroll 
L’anàlisi de població exposada als diferents rangs de nivells sonors a l’entorn de la xarxa 
viària local de la Diputació de Tarragona, s’ha realitzat prenent com a dada de partida la 
població (2016) recollida en el IDESCAT. 

Aquesta anàlisi es realitza a través del càlcul de nivells sonors en façana dels edificis. 

Es detalla a continuació el procediment seguit: 

1- Estimació dels nivells d’immissió mitjançant el programa de simulació CADNA. 

2- Representació de les isòfones de referència en el Google Earth. 

3- Un cop identificats els edificis residencials, se’ls assigna la població a cadascun. S’ha 
diferenciat el tipus d’habitatge (2011), principals, secundaris i buits, segons les dades 
recollides en el IDESCAT. 

4- S’obté la dada de població exposada en rangs de 5 dB. 

6.2. PARÁMETRES DE CÀLCUL 
La generació dels Mapes de Soroll Estratègics s’ha realitzat amb el programa informàtic de 
simulació CADNA-A V.3.7., el qual integra el mètode recomanat per a l’avaluació dels 
índexs de soroll Lden i Ln, per als Estats membres que no disposen de mètodes nacionals 
de càlcul: 

CADNA-A (Computer Aided Design Noise Abatement) és un programa pel càlcul i 
presentació dels nivells d’exposició al soroll ambiental. 

El programa compleix amb els requeriments plantejats per la directiva 2002/49 CE, i la 
Recomanació de la Comissió relativa a les Orientacions sobre els mètodes de càlcul 
provisionals revisats per al soroll industrial, procedent d’aeronaus, del trànsit rodat i 
ferroviari, i les dades d’emissions corresponents. 

El mètode de càlcul per al soroll procedent del trànsit rodat és el mètode nacional francès 
“NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”, mencionat en el “Arrêté du 5 mai 1995 
relatif au bruit des infrastructures routières, Journal officiel du 10 mai 1995, article 6” y en la 
norma francesa “XPS 31-133”.

XPS 31-133 fa referència a la ”Guide du Bruit 1980” com a model d’emissions per defecte 
pel càlcul del soroll procedent del trànsit rodat. 

6.2.1. Cartografia utilitzada i especificacions dels elements del model 
Durant la realització de l’estudi s’han inserit en un model 3D tots els elements que influeixen 
en la propagació del so en espai obert segons norma ISO 9613-2. 

Les parts més rellevants que composen el model de simulació són: 

Model del Terreny. S’ha utilitzat cartografia en 3D de la zona objecte d’estudi. Els 
mapes, d’escala 1:5000, contenen informació de corbes de nivell amb intervals de 
5.0 m. 
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Model de les Construccions. Els habitatges s’han representat amb l’element “edifici”
del software utilitzat. S’han representat com edificis de diferents altures, en funció de 
les característiques de les construccions existents actualment i segons la cartografia 
de la zona. La forma i dimensions en planta de les edificacions s’ha obtingut 
directament de la cartografia. 

Model de les Fonts de soroll. Els valors introduïts en el model de simulació són els 
expressats a la Taula 1. 

- Modelització de la Via de Circulació. Per a modelitzar la carretera s’ha tingut 
en compte lo estipulat en el model predictiu de carreteres indicat 
anteriorment:

La situació i trajectòria de la via s’obté directament de la cartografia 
existent.

El número, tipologia de vehicles i velocitats de les diferents vies de 
circulació procedeixen de les dades facilitades per Explotació de 
Carreteres. Àrea del Servei d'Assistència al Territori. Diputació de 
Tarragona.

El paviment utilitzat a cada via també ha estat facilitat pel mateix 
departament.

El percentatge de vehicles pesants per a les franges horàries dia i nit 
s’han obtingut segons la recomanació de la Comissió Europea 
“Assessment of exposure to noise” en el document “Good Practice Guide 
for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on 
Noise Exposure” (Guia de Bones Pràctiques per a l'Elaboració de Mapes 
de Soroll).

Model de Càlcul. Configuració. Per a la realització dels càlculs s’han configurat 
diversos paràmetres de caràcter general i de caràcter específic per els diferents 
mètodes de càlcul. 

- Configuració general. S’ha configurat el càlcul per a obtenir els índexs de 
soroll establerts per les legislacions aplicables per cada franja horària (Ld, Le i 
Ln) més el nivell equivalent 24 hores (Lden).

- Configuració del càlcul de reflexions. S’han seguit els principis de la Directiva 
Europea. Les úniques reflexions que es tracten per a realitzar els càlculs són 
les de 1er ordre. 

- Configuració de condicions atmosfèriques i absorció del terreny.  

- Configuració del modelo topogràfic. L’obtenció del model 3D es realitza a 
partir de la unió mitjançant plànols triangulars (triangulació) dels punts de 
cotes, unint uns amb altres, generant la topografia del indret. 

- Configuració de la malla de càlcul. S’ha seleccionat una malla de 10m x 10m. 
Els càlculs es realitzen a l’altura de 4 m del sòl (tal com indica la Directiva 
Europea).
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PARÀMETRES DE CÀLCUL CONDICIÓ

Número de reflexions en la generació de 
nivells sonors en malla. 

S’ha considerat una reflexió. 

Distancia de propagació després de la 
primera reflexió (profunditat de reflexió) 

S’ha limitat la distancia de 
propagació després de la 1ª 
reflexió, considerant una distancia 
de 100m. 

R
E

FL
E

X
IO

N
S

Propietats acústiques de la superfícies dels 
edificis

Per defecte es considera que les 
façanes de tots els edificis es 
comporten acústicament com a 
reflectants (G=0). 

Malla de càlcul. 
El pas de malla considerat és de 
10m.

M
A

LL
A

Punts interiors a edificis. 

No es realitza el càlcul del nivell 
sonor en punts situats en patis 
interiors (totalment tancats) 
d’edificis.

M
E

TE
O

R
O

LO
G

IA

Condicions de propagació 
Percentatge de condicions 
favorables: Homogeni. 
Valors vespre = Valores dia. 

TE
R

R
E

N
Y

Tipus de terreny. 

S’ha considerat en general 
superfícies eminentment 
reflectants (asfalt, formigó, aigua) 
representant zones completament 
urbanitzades (G=0). 

6.3. PRESENTACIÓ DELS RESULTATS 
Els resultats obtinguts en el present estudi s’han representat segons els requisits establerts 
en el document de “INSTRUCCIONES PARA LA ENTREGA DE LOS DATOS ASOCIADOS 
A LOS MAPAS ESTRATÈGICS DE SOROLL DE LA TERCERA FASE” publicat pel 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, versió Abril de 2015, i d’acord 
amb les directrius establertes pel departament d’Avaluació i Gestió de la Contaminació 
Acústica, Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica, Direcció 
General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya. 

Seguint les instruccions del document anteriorment citat, també s’adjunta, juntament amb el 
present informe la següent documentació: 
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Dades estadístiques: fulls excel que recopilen les principals dades administratives i 
de població exposada al soroll exigits en els Mapes Estratègics de Soroll 
(MER_DF5_Listado_3Fase_CARRETERAS Diputació Tarragona 2017.xlsx y 
MER_DF8_Entrega_3Fase _CARRETERAS Diputació Tarragona 2017.xlsx). 

Dades geoespacials: informació en format digital compatible amb el Sistema 
d’Informació Geogràfica utilitzada en el sistema EIONET i en el S.I.C.A, on s’adjunten 
en format shape, les isòfones resultants dels indicadors utilitzats pels rangs de valors 
establerts (MER_carreteras_DIPTA.mdb). 

7. RESUMEN DE RESULTATS OBTINGUTS 
Les carreteres de titularitat de la Diputació de Tarragona estudiades per tenir una intensitat 
de vehicles superior als 3 milions de vehicles a l’any són: 

Codi carretera Denominació

T-750 De la N-240 a la Pobla de Mafumet 

TP-2031 De Tarragona a la variant de Sant Pere i Sant Pau 

TP-7049 De Reus a Castellvell del Camp 

TV-3146 De la TV-3148 al far de Salou 

TV-3148 De La Pineda a la C-31B 

Tots els resultats particulars obtinguts per a cada UME es recullen a les següents Taules i 
l’anàlisi dels resultats es mostren en el punt 8. 

Taula 1. Descripció general dels trams: ubicació, dimensions i dades de trànsit. 

Taula 2. Caracterització de l’entorn. 

Taula 3. Número estimat de persones, expressat en centenes, exposades als 
intervals Lden (fora de les aglomeracions). 

Taula 4. Número estimat de persones, expressat en centenes, exposades als 
intervals Ld (fora de les aglomeracions). 

Taula 5. Número estimat de persones, expressat en centenes, exposades als 
intervals Le (fora de les aglomeracions). 

Taula 6. Número estimat de persones, expressat en centenes, exposades als 
intervals Ln (fora de les aglomeracions). 

Taula 7. Distància de les isòfones de l’indicador Ld en metres. 

Taula 8. Distància de les isòfones de l’indicador Le en metres. 

Taula 9. Distància de les isòfones de l’indicador Ln en metres. 

Taula 10. Distància de les isòfones de l’indicador Lden en metres. 
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TP-7049
T-750

TP-2031

TV-3146

TV-3148



Mapes estratègics de soroll de la xarxa viària local de la Diputació de Tarragona (2017)

  13 

Taula 1. Descripció general dels trams: ubicació, dimensions i dades de trànsit. 

Ctra.
Pk

inici
Pk

Final
Longitud

(km)
Definició del 

tram
IMD

(2015)
% Vehicles 

pesants
Km/h

Terme
municipal

Nucli urbà 
Zona

periurbana / 
urbanitzacions

Ferm Secció

0,000 0,900 0,900 Perafort 

T-750
0,900 2,820 1,920 

De la N-240 
a la Pobla de 
Mafumet

11.812* 5,44 50 La Pobla 
de
Mafumet

La Pobla 
de

Mafumet
 AC 7/10 

TP-2031 0,000 1,100 1,100 

De
Tarragona a 
la variant de 
Sant Pere i 
Sant Pau 

14.629* 0,60 70 Tarragona  Tarragona AC 7/10 

0,000 1,250 1,250 Reus Reus  

TP-7049
1,250 1,885 0,635 

De Reus a 
Castellvell
del Camp 

11.118 0,41 50 Castellvell
del Camp 

Castellvell
del Camp 

AC 8/8 

1,650 4,250 2,600 Vila-seca  La Pineda 7/12 
TV-3146

4,250 5,390 1,140 

De la TV-
3148 al far 
de Salou 

9.435 0,56 50 
Salou

AC
8/8

TV-3148 0,000 0,825 0,825 
De La 
Pineda a la 
C-31B

8.391* 0,26 80 Vila-seca   BBTM 14/28 

(*) Tram no aforat en 2015, la dada exposada és l’aforament més recent d’anys anteriors. 
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Taula 2. Caracterització de l’entorn. 

Ctra. Pk inici Pk Final Definició del tramo Terme municipal Nucli urbà 
Zona periurbana / 

urbanitzacions

0,000 0,900 Perafort 
T-750

0,900 2,820 

De la N-240 a la Pobla de 
Mafumet La Pobla de Mafumet 

TP-2031 0,000 1,100 
De Tarragona a la variant de 
Sant Pere i Sant Pau 

Tarragona  Tarragona 

0,000 1,250 Reus Reus  
TP-7049

1,250 1,885 
De Reus a Castellvell del Camp 

Castellvell del Camp Castellvell del Camp  

1,650 4,250 Vila-seca  La Pineda 
TV-3146

4,250 5,390 
De la TV-3148 al far de Salou 

Salou  Salou 

TV-3148 0,000 0,825 De La Pineda a la C-31B Vila-seca   
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T-750

TP-2031
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TP-7049

TV-3146



Mapes estratègics de soroll de la xarxa viària local de la Diputació de Tarragona (2017)

  17 

TV-3148



Mapes estratègics de soroll de la xarxa viària local de la Diputació de Tarragona (2017)

  18 

Taula 3. Número estimat de persones, expressat en centenes, exposades als intervals Lden (fora de les aglomeracions). 

Habitants Lden por TM (en centenes) 
Ctra.

Pk
inici

Pk
Final

Longitud
(km)

Definició del tram 
55-60 60-65 65-70 70-75 >75

0,000 0,900 0,900 
T-750

0,900 2,820 1,920 

De la N-240 a la Pobla de 
Mafumet

1 1 0 0 0 

TP-2031 0,000 1,100 1,100 
De Tarragona a la variant de 
Sant Pere i Sant Pau 

0 0 0 0 0 

0,000 1,250 1,250 
TP-7049

1,250 1,885 0,635 
De Reus a Castellvell del Camp 1 1 0 0 0 

1,650 4,250 2,600 
TV-3146

4,250 5,390 1,140 
De la TV-3148 al far de Salou 11 11 1 0 0 

TV-3148 0,000 0,825 0,825 De La Pineda a la C-31B 0 0 0 0 0 
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Taula 4. Número estimat de persones, expressat en centenes, exposades als intervals Ld (fora de les aglomeracions). 

Habitants Ld por TM (en centenes) 
Ctra. Pk inici Pk Final 

Longitud
(km)

Definició del tram 
55-60 60-65 65-70 70-75 >75

0,000 0,900 0,900 
T-750

0,900 2,820 1,920 

De la N-240 a la 
Pobla de Mafumet 

1 1 0 0 0 

TP-2031 0,000 1,100 1,100 
De Tarragona a la 
variant de Sant Pere 
i Sant Pau 

0 0 0 0 0 

0,000 1,250 1,250 
TP-7049

1,250 1,885 0,635 

De Reus a 
Castellvell del Camp 

1 1 0 0 0 

1,650 4,250 2,600 
TV-3146

4,250 5,390 1,140 

De la TV-3148 al far 
de Salou 

11 4 1 0 0 

TV-3148 0,000 0,825 0,825 
De La Pineda a la C-
31B

0 0 0 0 0 
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Taula 5. Número estimat de persones, expressat en centenes, exposades als intervals Le (fora de les aglomeracions). 

Habitants Le por TM (en centenes) 
Ctra. Pk inicio Pk Final 

Longitud
(km)

Definició del tram 
55-60 60-65 65-70 70-75 >75

0,000 0,900 0,900 
T-750

0,900 2,820 1,920 

De la N-240 a la 
Pobla de Mafumet 

1 0 0 0 0 

TP-2031 0,000 1,100 1,100 
De Tarragona a la 
variant de Sant Pere 
i Sant Pau 

0 0 0 0 0 

0,000 1,250 1,250 
TP-7049

1,250 1,885 0,635 

De Reus a 
Castellvell del Camp 

1 0 0 0 0 

1,650 4,250 2,600 
TV-3146

4,250 5,390 1,140 

De la TV-3148 al far 
de Salou 

11 4 0 0 0 

TV-3148 0,000 0,825 0,825 
De La Pineda a la C-
31B

0 0 0 0 0 
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Taula 6. Número estimat de persones, expressat en centenes, exposades als intervals Ln (fora de les aglomeracions). 

Habitants Ln por TM (en centenes) 
Ctra. Pk inici Pk Final 

Longitud
(km)

Definició del tram 
50-55 55-60 60-65 65-70 > 70 

0,000 0,900 0,900 
T-750

0,900 2,820 1,920 

De la N-240 a la 
Pobla de Mafumet 

1 0 0 0 0 

TP-2031 0,000 1,100 1,100 
De Tarragona a la 
variant de Sant Pere 
i Sant Pau 

0 0 0 0 0 

0,000 1,250 1,250 
TP-7049

1,250 1,885 0,635 

De Reus a 
Castellvell del Camp 

1 0 0 0 0 

1,650 4,250 2,600 
TV-3146

4,250 5,390 1,140 

De la TV-3148 al far 
de Salou 

11 3 0 0 0 

TV-3148 0,000 0,825 0,825 
De La Pineda a la C-
31B

0 0 0 0 0 
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Taula 7. Distància de les isòfones de l’indicador Ld en metres. 

Ld isòfones en metres 
Ctra. Pk inici Pk Final 

Longitud
(km)

Definició del tram Km/h
50 55 60 65 70

0,000 0,900 0,900 
T-750

0,900 2,820 1,920 

De la N-240 a la 
Pobla de Mafumet 

50 370 171 63 21 4 

TP-2031 0,000 1,100 1,100 
De Tarragona a la 
variant de Sant Pere 
i Sant Pau 

70 131 81 47 23 9 

0,000 1,250 1,250 
TP-7049

1,250 1,885 0,635 

De Reus a 
Castellvell del Camp 

50 87 52 27 11 SP 

1,650 4,250 2,600 
TV-3146

4,250 5,390 1,140 

De la TV-3148 al far 
de Salou 

50 83 48 25 10 SP 

TV-3148 0,000 0,825 0,825 
De La Pineda a la C-
31B

80 102 61 33 17 SP 
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Taula 8. Distància de les isòfones de l’indicador Le en metres. 

Le isòfones en metres 
Ctra. Pk inici Pk Final 

Longitud
(km)

Definició del tram Km/h
50 55 60 65 70

0,000 0,900 0,900 
T-750

0,900 2,820 1,920 

De la N-240 a la 
Pobla de Mafumet 

50 304 123 48 13 1 

TP-2031 0,000 1,100 1,100 
De Tarragona a la 
variant de Sant Pere 
i Sant Pau 

70 112 68 38 17 6 

0,000 1,250 1,250 
TP-7049

1,250 1,885 0,635 

De Reus a 
Castellvell del Camp 

50 74 42 20 8 SP 

1,650 4,250 2,600 
TV-3146

4,250 5,390 1,140 

De la TV-3148 al far 
de Salou 

50 70 39 18 7 SP 

TV-3148 0,000 0,825 0,825 
De La Pineda a la C-
31B

80 86 51 26 13 SP 
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Taula 9. Distància de les isòfones de l’indicador Ln en metres. 

Ln isòfones en metres 
Ctra. Pk inici Pk Final 

Longitud
(km)

Definició del tram Km/h
50 55 60 65 70

0,000 0,900 0,900 
T-750

0,900 2,820 1,920 

De la N-240 a la 
Pobla de Mafumet 

50 106 38 10 SP SP 

TP-2031 0,000 1,100 1,100 
De Tarragona a la 
variant de Sant Pere 
i Sant Pau 

70 63 34 15 5 SP 

0,000 1,250 1,250 
TP-7049

1,250 1,885 0,635 

De Reus a 
Castellvell del Camp 

50 38 18 6 SP SP 

1,650 4,250 2,600 
TV-3146

4,250 5,390 1,140 

De la TV-3148 al far 
de Salou 

50 35 16 5 SP SP 

TV-3148 0,000 0,825 0,825 
De La Pineda a la C-
31B

80 46 23 11 SP SP 
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Taula 10. Distància de les isòfones de l’indicador Lden en metres. 

Lden isòfones en metres 
Ctra. Pk inici Pk Final 

Longitud
(km)

Definició del tram Km/h
55 60 65 70 75

0,000 0,900 0,900 
T-750

0,900 2,820 1,920 

De la N-240 a la 
Pobla de Mafumet 

50 212 77 28 7 SP 

TP-2031 0,000 1,100 1,100 
De Tarragona a la 
variant de Sant Pere 
i Sant Pau 

70 92 55 29 12 SP 

0,000 1,250 1,250 
TP-7049

1,250 1,885 0,635 

De Reus a 
Castellvell del Camp 

50 60 33 14 4 SP 

1,650 4,250 2,600 
TV-3146

4,250 5,390 1,140 

De la TV-3148 al far 
de Salou 

50 56 30 12 SP SP 

TV-3148 0,000 0,825 0,825 
De La Pineda a la C-
31B

80 70 40 20 SP SP 
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8. GRÀFICS D’ANÀLISI DE RESULTATS. 
En el gràfic següent, s’observa que un 0,96% de la longitud total de carreteres de titularitat 
de la Diputació de Tarragona tenen una intensitat superior als 3 milions de vehicles a l’any. 

0,96%

99,04%

Longitud de carreteres segons IMD

Longitud de carreteres 
amb més de 3 milions de 
veh/any

Longitud de carreteres 
amb menys de 3 milions 
de veh/any

A continuació, pot observar-se el percentatge de quilòmetres de les carreteres de més de 3 
milions de vehicles a l’any que són travessies. 

47,87%
52,13%

Relació entre trams interurbans i travessies.

Longitud de travessies

Longitud trams 
interurbans
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L’estimació de població exposada a nivells Lden superiors a 70 dBA és de zero centenes, i 
únicament una centena es situaria en l’interval de 65 a 69 dBA. 

48,15%

48,15%

3,70%

Estimació % població exposada als intervals 
Lden.

55-59 60-64 65-69 70-75 >75

Per altra banda, observem que per a l’indicador Ln la totalitat de la població es distribueix 
entre la franja dels 50-54 dBA i la dels 55-59 dBA. 

81,25%

18,75%

Estimació % població exposada als intervals 
Ln.

50-54 55-59 60-64 65-69 >70

En el gràfic anterior s’observa que el 18,75% de la població situada en la zona de soroll de 
les carreteres de la xarxa viària local supera els 55 dBA per a l’indicador Ln, mentre que el 
81,25% es situa per sota d’aquest valor. 






















































