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Documents per a la reflexió estratègica 
 

Impacte de la pandèmia COVID-19:  
Qualitat atmosfèrica: Contaminació acústica 
 
 
 
 
Informe sobre l’evolució del nivell de soroll dels mesurat amb els sensors 
de la xarxa de vigilància del soroll de Terrassa des de l’inici de les 
mesures de restricció a la mobilitat de les persones imposades amb motiu 
de la lluita contra la pandèmia provocada pel coronavirus COVID-19. 
 
 
1. Antecedents 
 
Com a mesura del pla de reducció del soroll de l’any 2014, a principis de l’any 
2017 es va començar a estendre la xarxa de vigilància del soroll a la ciutat, que 
actualment compta amb 10 punts de control, situats en llocs estratègics, per 
tenir una informació detallada i representativa de com evoluciona el nivell sonor 
ambiental a la ciutat. Aquests punts estan equipats amb sensors TA120 de 
CESVA. Les dades es  transmeten telemàticament via GSM o Ethernet i son 
recollides a través de la plataforma Sentilo, una plataforma de sensors i 
actuadors de codi obert dissenyada per adaptar-se a l’arquitectura Smart City 
de qualsevol ciutat. 
 
A través d’aquesta plataforma es pot fer el seguiment en continu de l’evolució 
del nivell sonor ambiental i, amb un sistema de recollida i postprocessat de la 
informació, és possible, entre altres coses, observar i quantificar la reducció del 
nivell sonor ambiental experimentat des de l’inici de les restriccions a la 
mobilitat imposades a la ciutadania per les autoritats, amb motiu de les 
mesures de confinament imposades per les autoritats per fer front a la 
pandèmia provocada pel COVID-19. 
 
El trànsit és el principal factor de contaminació acústica a la ciutat, per la qual 
cosa la reducció de la mobilitat en vehicle s’ha traduït en una dràstica reducció 
del soroll ambiental.  
 
 
2. Objecte 
 
En el present estudi s’ha fet una comparació dels valors mitjans setmanals dels 
principals paràmetres indicadors dels nivells de soroll ambiental, per veure’n 
l’evolució al llarg del període de confinament i respecte a un patró calculat a 
partir de la mitjana anual de l’any anterior amb dades complertes o suficients.  
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Tot i que per avaluar el soroll en l’ambient exterior es sol desestimar les dades 
dels dies de pluja o amb vent de més de 5 m/s, degut al gran volum de dades a 
processar i que no disposem d’un sistema de filtratge automàtic que pugui 
descartar les dades de nivell sonor obtingudes en aquestes circumstàncies, no 
s’ha eliminat cap dada en els càlculs que han portat als resultats inclosos en 
aquest informe  
 
 
3. Definició dels paràmetres de control i unitats de mesura 
 
LAeq Nivell sonor equivalent, ponderat A, correspon a la mitjana energètica observada durant un 
període de temps determinat 
Ld Nivell de dia, nivell sonor equivalent, ponderat A, durant el període de dia (de 7:00 a 21:00 hores) 
Le Nivell de vespre, nivell sonor equivalent, ponderat A, durant el període de vespre (de 21:00 a 
23:00 hores) 
Ln Nivell de nit, nivell sonor equivalent, ponderat A, durant el període de nit (de 23:00 a 7:00 hores) 
Lden Paràmetre calculat a partir dels indicadors Ld, Le, Ln que s’utilitza com un estandard europeu per 
avaluar de manera global el grau de molèstia causada pel soroll i poder establir comparacions entre 
ciutats de diferents països de la UE. 
 
Lden = 10·log [(1/24)·(14·10Ld/10+2·10(Le+5)/10+8·10(Ln+10)/10)] 
 
dB Decibel. Unitat de mesura de pressió sonora. 
dB(A)   Decibel A. Unitat de mesura de pressió sonora quan s’ha aplicat el filtre de ponderació A 
 
Els valors de tots els paràmetres són ponderats A, és a dir, la mesura del nivell 
de pressió sonora enregistrada pel sensor ha estat filtrada amb un filtre que 
imita la resposta de l’oïda humana (corba de ponderació A). 

    
 
 

4. Punts de control 
 
La xarxa de vigilància del soroll disposa dels següents punts de control 
permanents. Cobreixen carrers de diferent tipologia, inclosa també l’illa de 
vianants. 
 
Emplaçament Sensor Tipologia de via 
Carrer de La Rasa (OME) T242550 Distribuidor/zona d’oci 
Passeig 22 de Juliol (a l’alçada de Fira)  T243738 Rondes i avingudes 
Rambleta del Pare Alegre (Pintor Torras) T243770 Carretera de penetració 
Plaça Vella  T243773 Illa de vianants 
Carretera Montcada (Baldrich) T243771 Rondes i avingudes 
Rambla d’Ègara (Salvador Espriu) T243774 Rondes i avingudes (transport 

públic) 
Carretera de Martorell (Ramon Llull) T246172 Carretera de penetració 
Pl del Rector Homs(Pont de Sant Pere) T246167 Illa de vianants (zona tranquil·la) 
Carrer Portal Nou (Miquel Casas) T246175 Distribuidor 
Rambla Francesc Macià (fora de servei per 
avaria) 

T243772 Rondes i avingudes  
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5. Períodes de seguiment 
 
Les mesures de restricció a la mobilitat van començar a aplicar-se a partir del 
divendres 13 de març, quan els infants i joves en edat escolar ja no van anar a 
escoles ni instituts. 
  
El dilluns 16 de març ja no van anar als seus llocs de treball molts treballadors, 
que van quedar confinats a casa fent teletreball quan això era possible, i es van 
tancar bars i restaurants, entre altres serveis del sector comercial. A partir de la 
tercera setmana el confinament va ser total, a excepció dels treballadors 
destinats a tasques considerades essencials (sanitat, seguretat, emergències, 
alimentació, comunicacions, transport públic, etc.). A partir de dimarts 14 d’abril 
va començar un desconfinament parcial, i en algunes activitats del sector 
industrial i de la construcció, es va poder tornar-se a la feina. 
 
Nota: En el moment de redactar aquest informe només es tenia disponibles les dades 
complertes fins a la quarta setmana de confinament. 
 
Setmana confinament     des de fins a  Observacions pluja/soroll  
2019/2018 cap 1/01/2019 31/01/2019  No s’ha fet el seguiment  
1a 
confinament parcial 

dm 
16/03/2020 dg 22/03/2020  dll  39 mm  

2a 
confinament parcial dll 23/03/2020 dg/29/03/2020  dll 2,4 mm - dv 0,2 mm - dg 0,4 mm  
3a 
confinament total dll 30/03/2020 dg/5/04/2020  dll 0,2 mm - dm 2,4 mm - dc 11,1 mm  
4a 
confinament total Dll 6/04/2020 dg/12/04/2020  cap dia de pluja  
5a 
confinament parcial dll 13/04/2020 dg/19/04/2020  dg 44 mm  
6a 
confinament parcial dll 20/04/2020 dg/26/04/2020  dll  16,8 mm - dm 53,8 mm – dc 0,1 mm   
 
 
6. Resultats 
 
6.1. T242550 - La Rasa / OME   
 
Nivells de pressió sonora dB(A)  Reducció de nivell de pressió sonora dB(A) 

 Leq Ld Le Ln Lden   Leq Ld Le Ln Lden 

Referència 63,8 65,7 67,3 61,6 69,8  Referència 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1a conf. 62,3 62,1 60,7 55,3 63,9  1a conf. -1,5 -3,6 -6,7 -6,3 -5,9 

2ª conf. 60,8 62,0 60,0 54,3 63,3  2ª conf. -3,1 -3,7 -7,3 -7,3 -6,5 

3a conf. 61,2 62,3 60,2 55,2 63,9  3a conf. -2,7 -3,4 -7,1 -6,3 -5,9 

4a conf. 59,7 60,8 59,8 53,6 62,5  4a conf. -4,1 -5,0 -7,5 -7,9 -7,3 

5a conf. 61,1 62,7 60,5 54,3 63,7  5a conf. -2,7 -3,0 -6,9 -7,2 -6,1 
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El carrer de La Rasa és un carrer molt especial. A nivell de trànsit, a més de ser 
un carrer distribuïdor,  forma part de l’anella de l’entorn de l’illa de vianants del 
centre. Concentra també diverses activitats d’oci, la qual cosa fa que el patró 
del seu comportament acústic sigui diferent del d’altres carrers amb circulació 
de vehicles, suavitzant les caigudes nocturnes dels caps de setmana. Així es 
pot observar que: 
 
- La caiguda de nivell sonor de la primera setmana de confinament va 

accentuar-se a la segona. A la tercera setmana es va produir un repunt, tot i 
que era la primera de confinament total, i la quarta (Setmana Santa) es van 
donar els nivells més baixos des que va començar el confinament. La 
cinquena setmana torna a produir-se un repunt, en els nivells sonors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A la corba de referència (2019) es pot observar que el nivell sonor els dies 

dels caps de setmana és molt més elevat que els laborables, perquè recull el 
soroll l’activitat nocturna de manera molt més pronunciada que en altres 
emplaçaments. Per aquesta raó, la caiguda del nivell sonor els dies del cap 
de setmana és major que en altres carrers distribuïdors que a nivell de trànsit 
podrien tenir un comportament similar. Les caigudes que de mitjana estan 
entre 4 i 5 dB(A) els dies laborables arriben a ser de fins a 10 dB(A) els caps 
de setmana, en concret el dissabte. 
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La influència de l’activitat d’oci nocturn i la major caiguda en les nits de cap de 
setmana s’observa perfectament a la gràfica anterior, ja que la diferència entre 
els nivells sonors a les primeres hores de la nit de divendres a dissabte i de 
dissabte a diumenges la diferència entre la línia de referència (2019) i les 
corbes de nivell sonor de les setmanes de confinament que portem fins ara és 
molt més gran que la de la resta de dies de la setmana. 
 
 
6.2. T243738 - 22 Juliol / Fira 
 
Nivells de pressió sonora dB(A)  Reducció de nivell de pressió sonora dB(A) 
 Leq Ld Le Ln Lden   Leq Ld Le Ln Lden 

Referència 66,2 68,3 68,8 62,2 70,7  Referència 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1a conf. 66,0 66,5 66,6 59,1 68,3  1a conf. -0,2 -1,8 -2,2 -3,1 -2,4 

2ª conf. 64,8 65,5 66,7 57,8 67,7  2ª conf. -1,4 -2,8 -2,1 -4,4 -3,0 

3a conf. 64,7 65,6 65,3 57,3 67,2  3a conf. -1,5 -2,7 -3,6 -4,9 -3,5 

4a conf. 62,8 64,3 62,5 56,4 65,5  4a conf. -3,4 -4,0 -6,3 -5,8 -5,2 

5a conf. 64,6 66,2 64,3 57,5 67,1  5a conf. -1,6 -2,0 -4,6 -4,7 -3,6 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Passeig 22 de juliol és un vial de la xarxa principal, de rondes i avingudes, 
que fa possible la mobilitat entre barris. El seu patró de comportament  
respecte al soroll respon fonamentalment al soroll del trànsit, i podríem dibuixar 
una línia paral·lela de correspondència amb la Intensitat mitjana diària si la 
intensitat de circulació de vehicles poguéssim desglossar-la també en fraccions 
d’una hora o més petites. 
 
Així es pot observar que: 
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- La caiguda de nivell sonor de la primera setmana de confinament va 

accentuar-se a la segona. A la tercera setmana es va produir un repunt, tot i 
que era la primera de confinament total, i la quarta (Setmana Santa) es van 
donar els nivells més baixos des que va començar el confinament. La 
cinquena setmana de confinament es produeix un repunt, i els nivells es 
situen a l’ordre de la segona setmana de confinament. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A la corba de referència (2019) es pot observar que el nivell sonor els dies 

dels caps de setmana és similar al dels laborables, només lleugerament més 
elevat. La influència de l’activitat nocturna dels caps de setmana només s’hi 
reflecteix de manera indirecta a través del trànsit. Per això la caiguda del 
nivell sonor de dissabte i diumenge és menor i menys pronunciada aquí que 
en el carrer de La Rasa. La caiguda els dies laborables és de mitjana 2-3 
dBA) i els caps de setmana de 4-6 dB(A). 
 

 
 
 
La influència de l’activitat d’oci nocturn deguda a una major mobilitat i la caiguda en les 
nits de cap de setmana és molt menor en aquest cas que en el carrer de La Rasa. (Pot 
observar-se en l’espai remarcat dintre del cercle vermell que la separació entre la línia 
negre de la corba de referència i les línies de l’evolució setmanal és en aquest cas 
molt menor). 
 
 
 
 
 
 
6.3.  T243770 - Rbleta Pare Alegre / Pintor Torras 
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Nivells de pressió sonora dB(A)  Reducció de nivell de pressió sonora dB(A) 
 Leq Ld Le Ln Lden   Leq Ld Le Ln Lden 

Referència 69,8 72,4 71,0 67,4 75,3  Referència 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1a confinament 69,1 68,6 67,1 62,2 70,5  1a confinament -0,7 -3,8 -3,9 -5,2 -4,8 
2ª confinament 68,4 69,2 65,8 61,6 70,3  2ª confinament -1,3 -3,2 -5,2 -5,8 -4,9 
3a confinament 67,2 67,9 65,0 62,3 70,1  3a confinament -2,6 -4,6 -6,0 -5,0 -5,2 
4a confinament 65,7 66,6 63,2 60,3 68,4  4a confinament -4,0 -5,8 -7,8 -7,0 -6,9 
5a confinament 67,7 68,8 65,4 62,5 70,6  5a confinament -2,1 -3,7 -5,6 -4,9 -4,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El soroll que capta el sensor de la Rambleta del Pare Alegre és 
fonamentalment degut al trànsit. 
 
La Rambleta del Pare Alegre també forma part de la xarxa principal de 
mobilitat, però en aquest cas actua com a carretera de penetració i per aquesta 
raó les dades d’aquest vial poden ser representatives del que succeeix amb el 
trànsit interurbà. La caiguda en tots els paràmetres és superior a les 
enregistrades amb el sensor del Passeig 22 de juliol, la qual cosa indicaria que 
la reducció del trànsit interurbà és major que la del  trànsit urbà. En aquest punt 
de control els nivells sonors de tots els paràmetres de control són força similars 
durant les cinc setmanes de que portem de confinament (corbes planes), 
enregistrant-se el nivell mínim la quarta setmana de confinament, coincidint 
amb Setmana Santa. 
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6.4. T243771 - Ctra Montcada / Baldrich 
 
Nivells de pressió sonora dB(A)  Reducció de nivell de pressió sonora dB(A) 
 Leq Ld Le Ln Lden   Leq Ld Le Ln Lden 

Referència 69,4 72,7 72,3 66,7 75,1  Referència 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1a confinament 68,7 69,1 68,4 62,9 71,2  1a confinament -0,7 -3,7 -3,9 -3,8 -3,9 
2ª confinament 68,0 69,1 68,5 63,6 71,6  2ª confinament -1,4 -3,6 -3,8 -3,0 -3,5 
3a confinament 68,4 69,3 69,0 63,6 71,8  3a confinament -1,1 -3,4 -3,3 -3,1 -3,3 
4a confinament 68,2 69,2 67,3 62,5 71,1  4a confinament -1,3 -3,5 -5,0 -4,2 -4,0 
5a confinament 68,7 70,0 68,4 63,7 71,9  5a confinament -0,7 -2,7 -3,9 -2,9 -3,2 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Carretera de Montcada també és un vial que forma part de la xarxa principal 
de circulació i, com Passeig 22 de Juliol, s’utilitza per canalitzar el trànsit entre 
barris en direcció est-oest. El comportament acústic i les caigudes són força 
similars a les de Passeig 22 de Juliol, si bé en aquest cas el repartiment del 
soroll en les franges horàries dels períodes dia/vespre/nit, i en els dies de la 
setmana, és diferent, per la qual cosa la gràfica que dibuixa la caiguda mitjana 
diària acaba tenint un perfil diferent. (El pic dels dijous en la corba de referència 
dels valors mitjans diaris es tradueix en una vall pronunciada en la corba de 
caigudes).  
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(fora de servei)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crida l’atenció aquest pic dels dijous de la corba de referència setmanal. En 
principi ens faria pensar en un esdeveniment sorollós que es repetís 
periòdicament només els dijous, com podria ser la recollida de la fracció vidre 
(aquest sensor està prop de dos punts de recollida de residus amb contenidors 
soterrats), però costa de creure que un incident de tan curta durada pugui tenir 
tanta incidència en els resultats, per tant aquesta és una hipòtesi encara per 
confirmar o desmentir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarcat, dintre dels cercles vermells, un altre fenomen digne d’atenció: en 
hores vall, per la nit, el nivell sonor durant totes les setmanes de confinament 
és superior a la corba de referència! Aquest fenomen només s’observa en 
aquest punt de mesurament i de moment no hem trobat encara una explicació 
que ho justifiqui. 
 
 
6.5. T243773 – Plaça Vella 
 
Nivells de pressió sonora dB(A)  Reducció de nivell de pressió sonora dB(A) 
 Leq Ld Le Ln Lden   Leq Ld Le Ln Lden 

Referència 66,5 68,7 67,8 56,5 69,7  Referència 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1a confinament 57,0 57,5 56,7 45,7 58,1  1a confinament -9,5 -11,2 -11,1 -10,8 -11,6 
2ª confinament 54,7 55,8 54,7 45,9 56,5  2ª confinament -11,8 -12,8 -13,1 -10,7 -13,2 
3a confinament 53,5 54,7 54,0 43,9 55,3  3a confinament -13,0 -14,0 -13,8 -12,7 -14,4 
4a confinament 53,0 54,4 52,7 41,7 54,4  4a confinament -13,6 -14,3 -15,1 -14,9 -15,3 
5a confinament 54,8 56,2 54,1 44,5 56,1  5a confinament -11,8 -12,5 -13,6 -12,0 -13,6 
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La Plaça Vella és, dintre de l’illa de vianants, el centre neuràlgic de la ciutat, un 
emplaçament especial en el que es porta a terme un elevat nombre d’actes 
culturals, socials i festius. En no haver-hi trànsit de vehicles, llevat el que 
correspon a l’accés a comerços per a operacions de càrrega, el soroll 
correspon de manera molt predominant de l’ús social que es fa d’aquest espai 
públic. 
 
Els resultats observats, tot i que mostren una certa similitud amb els del carrer 
de La Rasa, són molt diferents. La similitud és només en aparença en el perfil 
de la corba setmanal del nivell equivalent diari, ja que si s’observa el detall de 
l’evolució temporal, es comprova que el comportament és molt diferent. 
 
Les caigudes de nivell sonor observades en aquest punt durant les setmanes 
que portem de confinament són les més grans amb diferència respecte a la 
resta de punts de control, i són extraordinàries especialment divendres per la 
tarda i dissabte sencer, i arriben a ser de 15 dB(A) respecte a la corba de 
referència.1 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els nivells sonors més baixos es produeixen, com en els altres casos, durant la 

 
1 Noteu que els resultats que es comenten en aquest apartat difereixen poc dels de l’informe específic, 
elaborat en data 16 d’abril de 2020 amb les dades de so de Plaça Vella tretes amb Noiseplatform, tot i que 
comparem amb unes dades de referencia diferents, en aquest cas amb la mitjana dels mesos dde març i 
abril  de l’any 2019, sense descomptar dies de pluja ni cap de les nombroses activitats festives que s’hi 
porten a terme. En l’informe anterior eren dades filtrades d’una semana tipus sense cap dia de pluja ni cap 
activitat festiva (del 24 de febrer a l’1 de març). 



 

Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat 
Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa 

T. 937397000 ext. 7336 / 7337 / 7338 
a/e: servei.estudis@terrassa.cat  

url: www.terrassa.cat/servei-estudis  

 
 11 

 
quarta setmana de confinament. La cinquena setmana hi ha un repunt, degut a 
l’inici del desconfinament. El repunt d’aquesta última setmana és de 1,8 dB(A) i 
està en consonància amb el que s’observa a la majoria de punts de control. 
 
El pic que es dona el cap de setmana a la corba de referència respon a un 
major ús de les terrasses dels establiments de restauració i a les abundants 
activitats lúdiques que es porten a terme en aquesta plaça durant els caps de 
setmana al llarg de tot l’any. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els cercles vermell mostren l’espectacularitat de la caiguda de nivell sonor de 
divendres vespre i dissabte durant tot el dia. 
 
 
6.6. T243774 – Rambla Egara / Salvador Espriu 
 
Nivells de pressió sonora dB(A)  Reducció de nivell de pressió sonora dB(A) 
 Leq Ld Le Ln Lden   Leq Ld Le Ln Lden 

Referència 61,1 65,1 63,9 58,3 67,0  Referència 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1a confinament 62,4 62,0 62,5 55,9 64,4  1a confinament 1,3 -3,1 -1,3 -2,4 -2,6 
2ª confinament 60,6 60,9 64,1 54,7 64,0  2ª confinament -0,5 -4,2 0,2 -3,6 -3,1 
3a confinament 60,8 61,4 60,9 54,7 63,3  3a confinament -0,3 -3,7 -3,0 -3,6 -3,7 
4a confinament 58,7 60,2 57,9 53,1 61,7  4a confinament -2,4 -4,9 -6,0 -5,2 -5,4 
5a confinament 62,2 63,6 60,7 54,6 64,4  5a confinament 1,2 -1,5 -3,1 -3,7 -2,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Rambla d’Ègara era un vial de la xarxa principal de distribució de trànsit, de 
la xarxa de rondes i avingudes,  fins que s’hi va restringir la circulació del 
vehicle privat, excepte veïns. Actualment segueix fent la mateixa funció, però 
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només per al transport públic: pràcticament totes les línies d’autobús de la 
ciutat travessen la Rambla d’Ègara. 
 
La Rambla d’Ègara segueix sent un eix comercial potent, però amb el temps ha 
anat perdent força en el comerç i l’hostaleria, en relació amb el carrer Major i la 
Plaça Vella respectivament. Per tant, el perfil de la corba de referència 
setmanal de nivell equivalent diari s’assembla més a la de Passeig 22 de Juliol i 
Carretera de Montcada que no pas a la de Plaça Vella o carrer de la Rasa, on  
influeixen més les activitats de restauració i oci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la gràfica anterior destaca que durant la primera i la cinquena setmana de 
confinament, el nivell sonor va estar durant unes hores per sobre de la corba de 
referència. Ambdós casos els relaciono amb episodis de puja abundant (el 
període horari en què produeix aquest nivell sonor més elevat es correspon 
amb el de precipitació observat ales dades de l’estació meteorològica oficial a 
través de METEOCAT). Aquest fenomen es pot observar també en les dades 
d’altres punts de control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analitzant amb atenció les dades d’aquest emplaçament també s’arriba a veure 
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el pic de soroll dels aplaudiments que els ciutadans a les 20:00 h dediquen als 
treballadors de la sanitat. És un pic important, però que té poca influència en el 
global del període diürn ja que són només 5 minuts dels 840 de durada que té 
aquest període. 
 
 
6.7. T246172 – Ctra Martorell / Ramón Llull 
 
Nivells de pressió sonora dB(A)  Reducció de nivell de pressió sonora dB(A) 
 Leq Ld Le Ln Lden   Leq Ld Le Ln Lden 

Referència 68,5 71,3 70,4 63,9 72,9  Referència 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1a confinament 67,7 68,0 67,6 59,4 69,5  1a confinament -0,8 -3,3 -2,9 -4,5 -3,4 
2ª confinament 65,9 67,0 67,2 59,6 68,7  2ª confinament -2,5 -4,3 -3,3 -4,3 -4,2 
3a confinament 65,6 66,8 65,4 59,1 68,1  3a confinament -2,9 -4,5 -5,1 -4,8 -4,7 
4a confinament 64,0 65,4 63,3 57,1 66,4  4a confinament -4,4 -5,8 -7,1 -6,8 -6,4 
5a confinament 65,8 67,3 64,8 59,0 68,2  5a confinament -2,7 -4,0 -5,6 -4,9 -4,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El punt de carretera de Martorell on està situat el sensor de so forma part de la 
xarxa principal de circulació i fa funcions de carretera de penetració i també de 
distribució les rondes i avingudes. Per aquesta raó pot tenir similituds tant amb 
la Rambleta del Pare Alegre com amb el Passeig 22 de Juliol i carretera de 
Montcada. 
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6.8. T246175 – Creu Gran / Sant Pere 
 
El perfil de la corba setmanal de la mitjana diària s’assembla a la de Passeig 22 
de Juliol, però la caiguda en valor absoluta és més gran i propera a la que 
registra la Rambleta del Pare Alegre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... i T246175 – Plaça del Rector Homs/Creu Gran 
 
Nivells de pressió sonora dB(A)  Reducció de nivell de pressió sonora dB(A) 
 Leq Ld Le Ln Lden   Leq Ld Le Ln Lden 

Referència 52,9 56,7 54,7 46,9 57,7  Referència 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1a confinament 52,6 53,6 53,9 42,0 54,1  1a confinament -0,3 -3,1 -0,9 -4,9 -3,6 
2ª confinament 52,1 53,5 51,5 44,7 54,6  2ª confinament -0,8 -3,3 -3,3 -2,2 -3,1 
3a confinament 53,4 54,8 49,1 48,5 56,6  3a confinament 0,5 -1,9 -5,7 1,6 -1,1 
4a confinament 55,9 57,3 48,2 44,8 56,6  4a confinament 3,0 0,6 -6,5 -2,1 -1,0 
5a confinament 59,0 60,7 48,3 45,8 59,3  5a confinament 6,2 4,0 -6,5 -1,1 1,6 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
El sensor de la Plaça del Rector Homs reflecteix les dades d’una zona 
tranquil·la. Es tracta també d’una zona de vianants, en aquest cas del nucli 
antic de l’antic Poble de Sant Pere. En condicions normals, el sensor enregistra 
els nivells sonors més baixos de tots els punts de control de la xarxa de 
vigilància del soroll de Terrassa, però en aquesta situació excepcional podem 
observar que en horari de nit a la Plaça Vella s’han enregistrat nivells sonors 
igual o més baixos que els de Plaça del Rector Homs. Això és degut a la 
influència que té en aquest punt la maquinària de la coberta de l’edifici de 
l’hospital Mútua de Terrassa, que parant atenció pot escoltar-se fins i tot de dia, 
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ja que no hi ha emmascarament pel soroll del trànsit. 
 
El soroll dominant, al llarg del dia, és degut a les persones que transiten per la 
plaça en direcció o provinents del pont de Sant Pere, i també pel Parc de 
Vallparadís. Com a remor llunyana es percep el soroll del trànsit de vehicles del 
pont del Passeig i del carrer Sant Antoni, així com de la maquinària de 
l’hospital. Puntualment incideix de manera notable el soroll de les campanes de 
l’església de Sant Pere, quan criden a ofici, i el brogit de la gent que entra o 
surt de missa.  
 
Les caigudes enregistrades en aquest punt durant les setmanes de 
confinament són les més petites de tots els punts de control. La cinquena 
setmana, la primera de  desconfinament parcial, fins i tot s’enregistra un nivell 
lleugerament superior al valor de referència. Aquest augment és notable en 
l’horari diürn, de fins a 4 dB(A). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquest cas es pot observar que l’evolució temporal de la corba de referència 
no mostra no mostra la típica franja plana de matí, que s’observa a totes les 
gràfiques dels punts de control en els quals domina el soroll de trànsit. Un dels 
pics característics correspon a diumenge a migdia, coincidint amb la missa. 
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6.9. T246176 – Portal Nou / Miquel Casas 
 
Nivells de pressió sonora dB(A)  Reducció de nivell de pressió sonora dB(A) 
 Leq Ld Le Ln Lden   Leq Ld Le Ln Lden 

Referència 62,1 65,9 64,9 59,0 67,8  Referència 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1a confinament 59,4 59,2 59,1 57,1 64,0  1a confinament -2,7 -6,8 -5,8 -1,8 -3,8 
2ª confinament 58,1 58,7 57,6 56,9 63,7  2ª confinament -4,0 -7,2 -7,3 -2,0 -4,1 
3a confinament 57,8 58,6 55,8 55,0 62,2  3a confinament -4,3 -7,3 -9,1 -3,9 -5,6 
4a confinament 57,3 57,7 54,9 55,0 62,0  4a confinament -4,8 -8,2 -10,0 -3,9 -5,8 
5a confinament 58,6 59,4 56,4 54,6 62,5  5a confinament -3,5 -6,5 -8,5 -4,3 -5,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El carrer Portal Nou era un carrer de distribució i anella de l’entorn de l’illa de 
vianants del centre, abans del canvi de sentit de circulació i les restriccions 
introduïdes al trànsit de vehicles. Aquests canvis es van introduir el 3 de 
setembre de 2019, amb motiu de la primera fase d’implantació de la Zona de 
Baixes Emissions.  
 
Un estudi específic, elaborat a finals de novembre de 2019, ja va detectar una 
caiguda important, d’entre 3 i 4 dB(A), respecte a corba de referència del 
període equivalent de l’any 2018. Per tant, les caigudes en el nivell sonor 
equivalent setmanal de 5,6 - 7,1 – 6,8 – 7,7 i 6,4 dB(A), observades durant les 
cinc setmanes que portem de confinament, s’han de relativitzar, ja que si 
comparéssim amb una corba de referència posterior als canvis de mobilitat 
introduïts amb motiu la implantació de la ZBE, observaríem que la caiguda de 
nivell sonor de les setmanes de confinament són menors a les indicades, 
probablement serien només de l’orde de 2 o 3 dB(A). 
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7. Anàlisi de dades globals 
 
SOROLL DIA  
7:00 a 21:00 h 

Referència Mitja 
confinament 

 
BAIXADA DIA Mitja 

confinament 
Mitja 
setmananl 

dilluns 67,1 63,5 
 

dilluns -3,6  
 
 
 
-4,7 

dimarts 67,7 63,8 
 

dimarts -3,9 

dimecres 67,4 63,8 
 

dimecres -3,6 

dijous 67,3 62,9 
 

dijous -4,4 

divendres 68,2 62,2 
 

divendres -6,0 

dissabte 67,9 61,4 
 

dissabte -6,5 

diumenge 66,4 61,1 
 

diumenge -5,3 
       

SOROLL VESPRE 21:00 a 
23:00 h 

Referència Mitja 
confinament 

 
BAIXADA 
VESPRE 

Mitja 
confinament 

Mitja setmanal 

dilluns 65,8 60,5 
 

dilluns -5,3  
 
 
 
-6,0 

dimarts 66,6 61,2 
 

dimarts -5,5 

dimecres 66,5 61,5 
 

dimecres -5,0 

dijous 66,8 60,9 
 

dijous -5,9 

divendres 68,6 61,0 
 

divendres -7,6 

dissabte 67,8 60,3 
 

dissabte -7,5 

diumenge 65,3 59,9 
 

diumenge -5,5 
       

SOROLL NIT  
21:00 a 7:00 h 

Referència Mitja 
confinament 

 
BAIXADA NIT Mitja 

confinament 
Mitja setmanal 

dilluns 58,5 55,2 
 

dilluns -3,4  
 
 
 
-5,1 

dimarts 58,7 56,0 
 

dimarts -2,7 

dimecres 59,2 55,7 
 

dimecres -3,5 

dijous 60,0 55,6 
 

dijous -4,3 

divendres 60,5 54,9 
 

divendres -5,6 

dissabte 62,9 54,9 
 

dissabte -8,0 

diumenge 62,1 53,8 
 

diumenge -8,3 

 
A partir de la mitjana aritmètica del nivell sonor de tots els sensors, durant totes 
les setmanes de confinament, trobem que les baixades són similars a totes les 
franges horàries, lleugerament major en horari de vespre. 
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Dia setmana Caiguda diària Caiguda agrupada Caiguda total 

dilluns -3,5  
 
-3,9 

 
 
 
 
-5,2 

dimarts -3,6 

dimecres -3,7 

dijous -4,6 

divendres -6,3  
 
-7 

dissabte -7,9 

diumenge -6,8 

 
En canvi s’observa un comportament força diferent en funció del dia de la 
setmana de què es tracti. Les baixades de  divendres, dissabte i diumenge són 
més importants que les dilluns, dimarts, dimecres i dijous. Això ens indicaria 
que l’aturada de les que les activitats d’oci és més complerta que l’aturada de 
les activitat laborals. 
 
Emplaçament  sensor Caiguda Observacions 
La Rasa                     T242550 - 5,7 Influeix activitats d’oci 
Ps. 22 de juliol            T243738 -3,5 Predomini soroll de trànsit 
Rbleta Pare Alegre    T243770 -4,9 Predomini soroll de trànsit 
Ctra Montcada           T243773 -3,5 Predomini soroll de trànsit 
Pl.  Vella                    T243771 -11,0 Predomini soroll  actes socials 
Rbla Egara                 T243774 -3,3 Predomini soroll de transport públic 
Ctra Martorell             T246172 -4,5 Predomini soroll de trànsit 
Pl. Rector Homs         T246167 -1,0 Zona tranquil·la 
Portal Nou                   T246175 -4,8 Cal tenir en compte canvis per ZBE 
Francesc Macià T243772 - Fora de servei 
Mitja - -5,2 Valor representatiu de la caiguda global 

 
Taula de valors de la caiguda del nivell sonor mitjà de tot el període de 
confinament, expressada en dB(A) 
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8. Criteris emprats en el processament de les dades i en la corba de referència 
 
Per amitjanar les dades dels diferents sensors s’ha calculat la mitja aritmètica, 
evitant així el pes excessiu en el resultat quan les dades d’un sensor es 
desvien de la tendència de la resta, com seria el cas de Plaça Vella. 
 
El mateix criteri s’ha segui per trobar els valors mitjans de les caigudes. 
 
Pel que fa a la corba de referència, per calcular-la s’ha emprat les dades de les 
setmanes del més de març i abril de 2019 i quan això no ha estat possible s’ha 
recorregut a les de 2018. 
 
 
9. Conclusions 
 
 El valor global representatiu de la caiguda del soroll, en el conjunt de la 

ciutat, durant les cinc primeres setmanes de confinament és de 5,2 dB(A) 
(3,9 de dilluns a dijous i 7 de divendres a diumenge). 
 

 La caiguda durant la franja horària de dia i de nit són similars i lleugerament 
inferiors a la de l’horari de vespre. 

 
 La caiguda més important del nivell sonor es va produir la primera setmana 

de confinament. La segona setmana es va mantenir la tendència a la baixa. 
La tercera i la quarta, es va produir un estancament. La cinquena setmana 
els nivells repunten.  

 
 La caiguda major es produeix a la Plaça Vella, perquè és el cor de la ciutat, 

el lloc on es fa més vida social al carrer, actes lúdics i festius, i també 
perquè hi ha moltes terrasses de les activitats de restauració. 

 
 La caiguda menor es produeix a Plaça Rector Homs, perquè és una zona 

tranquil·la, de baix nivell sonor, també és zona de vianants però amb molt 
poca activitat social al carrer. 

 
 La caiguda de Portal Nou recull també els canvis de mobilitat introduïdes 

per Zona de Baixes Emissions (canvi de sentit i restriccions a la circulació, 
excepte vehicles autoritzats i accés als aparcaments de comerços). 

 
 La caiguda a la Rambleta del Pare Alegre i Carretera de Martorell 

(carreteres de penetració) és superior a la carretera de Montcada i Passeig 
22 de Juliol (rondes i avingudes), la qual cosa indica que la mobilitat 
interurbana ha baixat més que la mobilitat urbana. 

 
 La caiguda al carrer de La Rasa, també important, recull l'aturada de les 

activitats d'oci al centre de la ciutat, especialment les nits del cap de 
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setmana (oci nocturn) per això la baixada és major que en altres carrers de 
distribució. 

 
 Tots els sensors detecten un lleu repunt a la tercera setmana de 

confinament, que coincideix amb la primera de confinament total. Aquest 
repunt no és real, és degut als episodis de puja d’aquella setmana. 

 
 
 


