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INFORME SOBRE  ELS EFECTES DE LA CONTAMINACIÓ I L’IMPACTE ACÚSTIC 

A L’ENTORN DE LA C-1413. PROPOSTA DE MESURES CORRECTORES. 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

La contaminació de l’aire és un dels principals problemes de salut pública. L'any 2014 

l'Organització Mundial de la Salut (OMS) determinava que la contaminació 

atmosfèrica era la responsable de el 40% de les morts per infart i angina de pit, del 

40% de les morts per accidents cerebrovasculars, del 11% de les morts per malaltia 

pulmonar obstructiva crònica (MPOC), del 6% de les morts per càncers de pulmó i 

del 3% de les morts per malalties infeccions respiratòries agudes en nens. Tot això 

sense mencionar l’impacte té sobre malalties neurològiques o immunològiques. Fins 

i tot s’ha estimat que causa un major nombre de morts relacionats amb la 

contaminació atmosfèrica que de morts en accidents de trànsit.  

 

Rubí no s’escapa del problema de la contaminació atmosfèrica i els nivells registrats 

els darrers anys han superat varis cops els valors límits de protecció de la salut 

humana establerts per la Unió Europea i l’Organització Mundial de la Salut (OMS), 

que estableix límits inclús més restrictius que la UE. El veïnatge de l’entorn de la 

Riera i, en particular, la zona de l’Escardívol és la principal víctima de tot plegat degut 

a la proximitat d’una via amb gran densitat de trànsit i, en particular, de trànsit de 

vehicles pesants. 

 

El transport motoritzat (cotxes, camions, motos, etc.) és la principal font de 

contaminació de l'aire a les ciutats. A més de la combustió, el desgast de les rodes i 

els frens també contribueixen a augmentar el nivell de partícules. El transport 

motoritzat és també la principal font de soroll i de manca de confort acústic, així com 

d’accidentalitat. De fet, la contaminació acústica i de qualitat de l’aire no només tenen 

en comú la seva font d’emissió principal, sinó que també són els dos factors 

ambientals més perjudicials per a la salut a Europa, segons l'OMS. 

 

 



Cap a ciutats saludables 

Dos estudis d’avaluació d’impacte en la salut, liderats per ISGlobal, van estimar les 

morts i els casos de malalties evitables si a la ciutat de Barcelona es complissin els 

límits establerts en relació a contaminació de l’aire i soroll, però també en relació a 

la temperatura (relacionada amb el canvi climàtica i l’efecte de les illes de calor), la 

presència d’espais verds i la realització d’activitat física. Cal destacar que els nivells 

d’activitat física són altament baixos a la nostra societat, i que en part és degut a 

adoptar modes de transport passius (vehicles motoritzats), en detriment de modes 

de transport actius (bicicleta, a peu, etc). 

 
Exposició Exposició actual  Recomanació  
Activitat física  
Adults 18-64 anys 
Adults ≥65 anys  

 
77.7 MET minuts/setmana 
36.7 MET minuts/setmana  

 
600 MET minuts/setmana 
450 MET minuts/setmana  

Contaminació de l’aire  
Mediana anual PM2.5  

 
16.6 μg/m3  

 
10 μg/m3  

Soroll exterior  
Durant el dia (7:00-
23:00hr) (LAeq,16hr)  

 
65.1dB(A)  

 
55 dB(A)  

Calor  >21.8 ºC en 101 dies 
(‘percentil de mortalitat 
mínima’)  

Canvis urbanístics que ajudin a 
reduir 4ºC  

Espais verds  31.1% de los residents 
sense accés a espais verds 
(≥0.5 ha en 300m)  

Accés a espais verds (≥0.5 ha 
en 300m)  

 
Figura1. Exposició actual a la ciutat de Barcelona i exposicions recomanades per 
organismes internacionals   



 

 

 



Figura 2. Estimació de les morts i casos de malalties que es podrien evitar a la 
ciutat de Barcelona si es complissin les recomanacions d'exposició per a cada una 
de les exposicions analitzades. Font: ISGlobal 

 

2. OBJECTE DE L’INFORME 

 

Aquest informe té per objectiu analitzar els efectes de la contaminació i l’impacte 

acústic del trànsit motoritzat a Rubí, especialment pel què fa al trànsit de la C-1413 

i la zona de l’Escardivol.   

 

Alhora també es valorarà el possible impacte que tindria aplicar dues mesures com 

són i) la reducció del trànsit de vehicles pesants i ii) la reducció de la seva velocitat 

general dels vehicles. Aquestes dues mesures estan incloses en la proposta de P0UM 

aprovada provisionalment per l’Ajuntament de Rubí (text refós del novembre del 

2017). A la memòria d’ordenació es defineix que “Modificar l’estructura de mobilitat 

actual convertint la C-1413 en una via urbana” i concreta que l’amplada actual de la 

C1413 permet mantenir els dos carrils alhora que deixar un espai per a vianants A la 

Memòria de  Mobilitat Generada es realitzen anàlisis i modelitzacions d’aquestes dues 

hipòtesis que es tenen en compte en aquest estudi. 

 

3. EFECTES DELS CONTAMINANTS NO2 I PM10 SOBRE LA SALUD 

 

El diòxid de nitrogen (NO2) i les de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) 

són els principals contaminants considerats en aquest estudi. Les raons per centrar-

se en aquests contaminants són: i) les seves elevades concentracions en entorns 

urbans, ii) les repetides superacions dels valors límit que s’han enregistrat per 

aquesta contaminants, i iii) la disponibilitat de dades. 



 

Taula 1: Beneficis per a la salut derivats de la reducció de la contaminació atmosfèrica de PM10. PLA 

D’ACCIÓ PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE de SABADELL. 

 

 

D’altra banda, el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) - ara 

integrat al centre recerca ISGlobal -, en el seu estudi “Els beneficis per a la salut 

pública de la reducció de la contaminació  atmosfèrica a l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona”, va estimar l’any 2007 que el nombre de morts anuals a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona es podria rebaixar, de mitjana, en aproximadament 1.200 

morts a l’any (un 4% de totes les morts naturals entre persones a partir de 30 anys) 

si els nivells mitjans anuals de PM10 a l’aire lliure es reduïssin fins a 40 mg/m3, com 

marca la legislació de la Unió Europea. 

Aquest fet representaria un augment de 5 mesos de l’esperança de vida. També es 

va estimar que aquesta reducció de la contaminació atmosfèrica podria resultar en 

un total de 600 hospitalitzacions menys a l’any relacionades amb malalties 

cardiorespiratòries. 

Segons ISGlobal, els estudis mostren que les variacions diàries en la contaminació 

resulten en un augment de l'1% en la mortalitat per cada 10ug/m3 de partícules en 

suspensió (PM10). Els efectes de la contaminació atmosfèrica a llarg termini sobre el 

risc d'emmalaltir o morir són greus: amb el mateix augment mig de 10 ug/m3 en les 

concentracions de PM10 en el transcurs d'un any, el risc de mortalitat augmenta fins 

a un 4%. 



 

4. EFECTES DELS SOROLLS SOBRE LA SALUT 

 

Les Guies Europees sobre Soroll Ambiental l’OMS inclouen recomanacions sobre els 

nivells de soroll que s’haurien d’establir com a màxims de referència amb base a 

criteris de salut.  

Maria Foraster d’ISGlobal feia notar en una publicació que “La ubiqüitat del trànsit fa 

que una de cada cinc persones que viuen a països europeus estiguin exposades a 

nivells alts de soroll (per sobre dels 55 dB), elevant la xifra absoluta fins els 100 

milions de persones. A més, es calcula que hi ha 32 milions de persones que suporten 

nivells de soroll molt elevats com a conseqüència del trànsit”. 

Dins d’aquesta publicació també s’esmenava que a Espanya  s’estima que un 25% 

de la població està exposada a nivells de soroll provinent del trànsit per sobre de 55 

dB diàriament, quan l’OMS recomana que aquests nivells d’aquesta font no passin 

dels 53 dB de mitjana diària. 

Segons l’Agència Europea del Medi Ambient resulten bastant eloqüents: s’estima que 

cada any el soroll causa 16.600 morts prematures i 72.000 hospitalitzacions a 

Europa. A més, es calcula que genera molèsties a 32 milions de persones i trastorns 

del son a 13 milions. 

 

5. ENTORN NORMATIU 

 

5.1. Normativa vigent en qualitat de l’aire 

 

L’any 2008, es va aprovar la Directiva Europea 2008/50/CE, de 21 de maig de 2008, 

relativa a la qualitat de l’aire i per una atmosfera més neta a Europa. 

 

La seva transposició a l’ordenament jurídic espanyol és el Reial Decret 102/2011, de 

28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, i el Reial Decret 39/2017, de 

27 de gener, pel qual es modifica el Reial Decret anterior.  

 

Atenent a les dades de qualitat de l’aire i a la normativa Europea a Catalunya, el 

Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 226/2006, de 23 de maig de 2006, que 

declarava els 40 municipis de la Regió Metropolitana que pertanyen a les Zones de 



Qualitat de l’aire 1 i 2, Zones de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric pels 

contaminants NO2 i PM10. Rubí és un d’aquests municipis. 

 

A Catalunya, l’eina principal per avaluar la qualitat de l’aire és la Xarxa de Vigilància 

i Previsió de la  Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). L’avaluació de la qualitat de l’aire 

mitjançant els sensors de la XVPCA es fa comparant els nivells d’immissió mesurats 

al territori amb els objectius de qualitat de l’aire definits a l’Annex I del Reial Decret 

102/2011, del 28 de gener, relatiu a la millora de qualitat de l’aire. 

 

5.2. Normativa vigent en impacte acústic 

 

En l'àmbit municipal, la contaminació acústica queda regulada per les ordenances 

municipals. 

Pel que fa la normativa autonòmica és d'aplicació la Llei 16/2002, de 28 de juny, de 

protecció contra la contaminació acústica i el seu desplegament reglamentari, el 

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

dels mapes de capacitat acústica, i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, i se n’adapten els annexos. 

Rubí disposa d’un mapa de capacitat acústica en el qual es classifiquen els carrers en 

zones de sensibilitat acústica diferenciades per colors, segons els valors límit 

d’immissió. 

 

 

6. VALORS LÍMITS DE QUALITAT DE L’AIRE SEGONS NORMATIVA DE 

REFERÈNCIA 

 

Hi ha una legislació específica sobre protecció del medi ambient atmosfèric que 

actualment es troba en procés de modificació com a resultat del treball realitzat per 

grups científics internacionals els darrers anys. 

L’objectiu d’aquesta legislació és preservar la qualitat de l’aire a fi d’evitar, prevenir 

o reduir els efectes nocius de la contaminació atmosfèrica per a la salut humana i el 

medi ambient en el seu conjunt. 



Per assolir l'objectiu d'evitar la degradació de l'aire, la legislació estableix els 

instruments necessaris per: 

− Limitar les emissions a l’atmosfera de determinats agents contaminants. 

− Definir i establir uns valors de referència per als nivells de contaminació a 

l’aire ambient (nivells d’immissió), que s’han de complir. 

 

Per a cada contaminant s’hi especifiquen uns valors de referència respecte a les seves 

concentracions a l’aire ambient (valors límit, llindars d’alerta,...). El conjunt d’aquests 

valors de referència s’anomena Objectius de Qualitat de l’Aire. 

En particular, la definició de valor límit és: 

Valor Límit (VL): nivell fixat basant-se en coneixements científics, amb la fi d’evitar, 

prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut humana i per al medi ambient en el 

seu conjunt, que ha d’assolir-se en un termini determinat i no superar-se un cop 

assolit. 

Per alguns contaminants determinats s’estableixen valors límit per a la protecció de 

la salut humana i valors límit diferents per a la protecció del medi ambient en el seu 

conjunt. S’han definit fins l’actualitat valors límit per a la protecció dels ecosistemes 

(SO2) i valor límit per a la protecció de la vegetació (NOx). Per a alguns valors límits 

establerts per a la protecció de la salut humana es defineix un Marge de Tolerància 

(MdT), com el percentatge del valor límit en el que aquest pot sobrepassar-se. Aquest 

percentatge s’haurà de reduir fins l’assoliment del valor límit en un període de temps 

determinat. Durant el període de reducció del marge de tolerància, el VL+MdT es fixa 

anualment, es manté amb el mateix valor durant tot l’any i s’aplica a partir de l’1 de 

gener de l’any corresponent. 



 

Taula 3: Valors límit de la qualitat de l’aire referents al NO2 i a les PM10 segons la legislació vigent. Font: 

Reial Decret 102/2011 

 

7. VALORS LÍMITS DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA SEGONS NORMATIVA DE 

REFERÈNCIA 

 

El mapa de capacitat acústica de Rubí classifica el territori segons zones de qualitat 

sonora i en determina els límits per a cadascuna, segons: zones de sensibilitat 

acústica alta (A, color verd), moderada (B, color groc) i baixa (C, color vermell).  



 

Per a l'elaboració de mapa de capacitat acústica s'ha utilitzat la classificació definida 

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

16/2002 de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i s'adapten els 

seus annexos. 

També té en compte altres zones de soroll, que són les afectades per la presència 

d’infraestructures viàries, ferroviàries, aèries, etc. Els límits de soroll que recull el 

mapa es tenen en compte segons si és horari diürn (de 7 a 23 h ) o nocturn (de 23 

a 7 h) i són els següents: 

A) Sensibilitat acústica alta: 60 dB de dia i 50 dB de nit 

B) Sensibilitat acústica moderada: 65 dB de dia i 55 dB de nit 

C) Sensibilitat acústica baixa: 70 dB de dia i 60 dB de nit 

Aquesta classificació respon a: 

• A3 (2) Tots els habitatges situats al medi rural i masies habitades. 

• A4 Gairebé la totalitat de les zones residencials formen el nucli urbà principal. 

La zona comercial (nucli antic), la via d'accés principal a l'nucli urbà i les zones 

afectades per les infraestructures no es corresponen amb aquest ús. 

• B1 Zones de transició entre C2 i A4. El casc antic, on hi ha els principals 

carrers comercials. Zones afectades per les infraestructures viària i 

ferroviària, i via d'accés principal al nucli urbà. 

• C2  Polígons industrials 



 

A banda d’aquest caracterització normativa, hi ha altres dades a tenir en compte, 

com per exemple que l’OMS recomana que els nivells de soroll provinent del trànsit  

en entorn urbà no passin dels 53 dB de mitjana diària.     

 

8. IMPACTE DEL VEHICLE MOTORITZAT EN LES EMISIONS A LA CIUTAT 

 

El 65% dels diòxids emesos a l’atmosfera provenen de la combustió de carburants 

derivada dels motors de vehicles. En el cas de ciutats de característiques similars 

Rubí, aquest percentatge pot arribar fins al 75 % en el cas de les emissions de NOx 

o el 90 % en el cas de PM10, tal com es pot veure en els gràfics següents de Sabadell: 

 

Taula 4:  Pes de les Emissions de NOX i PM10. Font: PLA D’ACCIÓ PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE 

L’AIRE de  SABADELL - 

 

Les emissions de NOX i PM10 derivades del transport terrestre tenen una variabilitat 

intrínseca elevada a conseqüència del gran nombre de variables que hi influeixen i a 

la falta d’informació precisa de les mateixes. Dintre d’aquestes variables es poden 

trobar factors propis del parc vehicular com el tipus de vehicle, la seva antiguitat, el 

motor, el combustible utilitzat, la velocitat... Altres factors que entren en joc són 

humans, com el tipus de conducció o el manteniment del vehicle. No existeix una 

única manera d’estimar les emissions dels vehicles. 

 

Tot i així, presentem una taula estimativa dels factors d’emissió en funció del vehicles 

del tipus de via on es pot observar el diferencial d’impacte dels vehicles pesants 

respecte els més lleugers. 



 

Taula 5: Factors d’emissió per tipus de via i vehicle . Font: PLA D’ACCIÓ PER A LA MILLORA DE LA 

QUALITAT DE L’AIRE de  SABADELL - 

 

 

9. IMPACTE DELS VEHICLE PESANTS A L’ENTORN DE LA C-1413 

 

Dins del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de l’AJUNTAMENT DE RUBÍ es va 

redactar l’ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA (Abril 2017). 

Dins d’aquest document, s’observava que l’any 2009, al punt de mesura de 

l’Escardívol, situat al centre del municipi, es va superar la mitjana anual de 40 μg/m³ 

per PM10, arribant a les 42 μg/m³, mentre que el nivell de PM10 al parc de Ca n’Oriol 

estava bastant per sota del valor límit, amb 29 μg/m³.  

 

L’argument que justificava aquesta diferència és que la incidència de les emissions 

de PM10 associades a la circulació es localitza a les àrees properes a la font i 

augmenta en zones on la circulació és baixa. Per aquest motiu l’Escardívol presenta 

un nivell més elevat de PM10, malgrat que Ca n’Oriol està molt i molt a prop de l’AP7. 

Les mesures de la major part dels últims anys també donen valors superiors a 

l’Escardívol. 



 

Taula 6: Evolució de la mitjana anual de PM10 

 

 

En el mateix document  s’avalua, en un escenari futur, la possibilitat d’eliminar el 

trànsit de vehicles pesants per la C-1413, amb més trànsit de vehicles. Els resultats 

els resumeixen amb una taula d’escenaris i emissions, 

 

La conclusió és que, malgrat l’augment de la IMD (Intensitat Mitjana diària de 

Trànsit), el fet d’eliminar els vehicles pesants i la pròpia renovació del parc de vehicles 

fa que les emissions de PM10 disminueixin en més de 450.000 g en el tram més 

cèntric de la C-1413, més d’un 60 % de les emissions respecte el 2010, el que 

suposaria prop de 10-20 ug/m3 a l’entorn de l’Escardívol. Segons ISGlobal, el risc de 

mortalitat derivada de la contaminació disminuiria fins a un  4%  respecte l’actual. 

 

 

10. IMPACTE ACÚSTIC DEL VEHICLE MOTORITZAT A L’ENTORN DE LA C-1413 

10.1. Siutació actual 

L’Ajuntament va realitzar un mapa acústic de Rubí per esbrinar quins nivells reals de 

soroll hi ha al llarg dels 33,44 km2 de la ciutat. Aquest document estableix una 

mitjana dels nivells acústics reals en un mateix punt, calculats en decibels (dB). 

L’elaboració d’aquest document ha anat a càrrec de l’empresa Acústica Aplicada de 

Catalunya S.L., entre finals de 2006 i finals de 2007. S’han realitzat un mostreig in 



situ a l’entorn de la C-1413 i  les dades preses aporten valors molts similars a  aquests 

nivells acústics. El mostreig s’ha realitzat amb una aplicació de mòbil de sonometria 

d’alta qualitat prèviament calibrada en aquest tipus d’entorns amb un sonòmetre 

certificat. 

Es considera un mètode simplificat, però de suficient garanties per les 

característiques qualitatives d’aquest estudi. 

 

 

 

Segons les mesures preses a l’entorn de la C-1413 (Escardívol, Passeig de la Riera, 

etc), els nivells de soroll provinent del trànsit estan per sobre de 65 dB diàriament, 

quan l’OMS recomana que aquests nivells d’aquesta font no passin dels 53 dB de 

mitjana diària i el pla acústic parla de de límits de 60 dB de dia i 50 dB de nit (Zona 

de sensibilitat acústica alta) 

L'escala de decibels és de tipus logarítmic la qual cosa significa que una diferència de 

3 dB (A) suposa en realitat duplicar la intensitat de soroll i una de 10 dB (A) suposa 

en realitat multiplicar la intensitat de soroll per 10. Així doncs, els nivells de soroll en 

aquests emplaçaments estarien més de 10 cops per sobre de l’establert per l’OMS 

 

10.2. Anàlisi de l’aplicació de mesures correctores 

 



Les dues mesures més efectives per reduir l’impacte acústic del trànsit rodat són la 

reducció del propi trànsit i la reducció de la seva velocitat. En aquest apartat 

analitzarem ambdós efectes. 

Per fer-ho, utilitzarem eines de predicció del soroll. Molts països han desenvolupat 

els seus propis models per a l'estimació del soroll a causa del transport, per predir el 

soroll generat per una via de circulació i construir el corresponent mapa de soroll.  

El 2003 la Comissió Europea va publicar un document en el qual, d'entre tots els 

mètodes simplificats publicats fins llavors, recomanava l'ús del Model Francès, basat 

en la «Guide du bruit 1980». El mètode es basa en el càlcul de LAeq d'un receptor 

en una sèrie de condicionants. La fórmula que facilita la Laeq d'una hora és: 

LAeq= S + 10 log (Qvl+E.Qpl) +20 log V-12 log (d+lc/3) + 10 log (G/180) - kReflex-

k 

Amb una constant de S=20 i diferents incògnites com el número de vehicles lleugers 

i pesants (Qvl) Qpl), l'amplada de la calçada (c), la distància a l’eix de la calçada (d), 

la velocitat o diferents factors correctors, l’angle respecte carretera (G) o les difernts 

correccions (K). 

Per calibrar el mètode utilitzat, comparem el resultat que donaria a la zona del 

Passeig de la Riera, entre Sant Joan i Pç Pep Rovira, en situació actual (67,20 dB), 

amb el del mapa aprovat per l’Ajuntament (entre 65 i 69 dB). Es considera prou 

aproximat per confirmar la valides d’utilitzar aquest mètode. 

 

Afectació de la disminució de la velocitat mitjana 

En el nostre cas, sobretot ens interessa saber com afecta la disminució de la velocitat 

mitjana i la IMD de vehicles pesants a la LAeq, i per tant només estimarem el factor 

20logV i 10 log (Qvl+E.Qpl). En conclusió, si es pogués baixar la velocitat mitjana de 

la C-1413 en 20 km/h, la reducció de la LAeq d’un receptor podria arribar als 3,5 dB. 

L'escala de decibels és de tipus logarítmic, la qual cosa significa que un increment de 

3 dB (A) suposa en realitat duplicar la intensitat de soroll i, al revés, reduir en 3 dB 

(A) l'exposició és com baixar el volum d'una màquina a la meitat. 



 

 

En conclusió, si es pogués baixar la velocitat mitjana de la C-1413 en 20 km/h, la 

reducció de la LAeq d’un receptor podria arribar als 3,5 dB. L'escala de decibels és 

de tipus logarítmic, la qual cosa significa que un increment de 3 dB (A) suposa en 

realitat duplicar la intensitat de soroll i, al revés, reduir en 3 dB (A) l'exposició és 

com baixar el volum d'una màquina a la meitat. 

Afectació de l’eliminació de trànsit de vehicles pesants 

Els vehicles pesants tenen una afectació important sobre l’impacte acústic com 

s’observa a la següent taula: 

 

Taula 7. Valors d'emissió de la Guide du Bruit 1980 per a vehicles lleugers i pesats en funció de diverses 

condicions de trànsit. [4] 

 



 

El factor d'equivalència acústica (I) varia en funció del pendent (r) i del tipus de via 

interurbana, tal com es pot observar a la Taula 1. 

 

Taula 8 Factor d'equivalència Acústica en funció del pendent i del tipus de via 

Si eliminéssim tot el trànsit de vehicles pesants, l’impacte acústic disminuiria en 1,61 

dB. 

 

Afectació de la contaminació de les dues mesures 

S’ha estimat l’impacte acústic en la situació actual i aplicant-hi les dues mesures: 

 
LAeq 

Situació actual 

                            

67,27    

Amb mesures de reducció de 

pesants i de velocitat 

                            

62,14    

Diferència (Db) 

                              

5,14    

 

Així doncs, encara estaríem per sobre dels valors recomanats per la OMS, però la 

intensitat del soroll s’hauria de reduït a una tercera part. També estaríem per sobre 

del límit màxim indicat per la normativa municipal però ens acostaríem al límit diürn 

(60 dB). 

 

 

 



11. DESCRIPCIÓ DE LA VIA URBANA PROPOSADA AL POUM 

La última versió del POUM, aprovat pel ple municipal però no tramitat definitivament, 

transformava la C-1413 en una via urbana. Això suposava la incorporació d’un carril 

bici des de la zona de l’actual BBraun fins al pont de Cova Soler, canviant “la secció 

tot manteniment l’amplada actual”. És a dir, que el fet de eliminar els pesants i reduir 

la velocitat dels vehicles permet disminuir l’espai necessari per a vehicles i dotar-ne 

més per als vianants i les bicicletes, que tindrien un amplia variant. 

 

 

 

 

 

 

Aquesta proposta, a més, no tenia cap impacte sobre el risc d’inundabilitat, en base 

a l’estudi d’inundabilitat del POUM validat per l’Agència Catalana de l’aigua 



En quant a mobilitat si que tindria conseqüències per a la mobilitat, però serien 

d’escassa important. S’ha avaluat en un màxim de 20 segons l’increment del temps 

de desplaçament entre l’Escardívol i el Rubí Forma derivat de la disminució de 

velocitat. El col·lectiu La Riera que volem assegura que aquesta mesura es podria 

aplicar a curt termini, ja que no requereix cap canvi en la planificació urbanística. A 

més, el POUM tombat l’any 2017 ja ho plantejava en el context d’un trànsit similar a 

l’actual. 

Cal tenir en compte que des del passat 11 de maig de 2021 ha entrat en vigor la 

modificació de l’article 50 del Reglament de circulació, que redefineix els límits 

generals de velocitat en vies urbanes en funció de la seva classificació. 

Segons l’actualització del Reglament, en vies d’un únic carril per sentit de circulació, 

el límit de velocitat passa a ser de 30 km/h, mentre que en vies de dos o més carrils 

per sentit, el límit segueix sent de 50 km/h (amb possibles excepcions). Aquesta 

modificació no afecta les travesseres (situació actual de la  C-1413), però si aquesta 

passés a qualificar-se com a via urbana, caldria adaptar-la al nou reglament i, per 

tant, el límit de velocitat passaria a ser de 30 km/h. 

 

12. CONCLUSIONS 

   

- Les dades de contaminació acústica i contaminació atmosfèrica a l’entorn de 

la C-1413 estan per sobre dels llindars marcats per l’OMS i molt per sobre 

dels objectius municipals. La intensitat acústica sovint supera el doble del 

límit màxim indicat per la normativa municipal (60 dB de dia i 50 dB de nit). 

 

- Les emissions de NOX i PM10 i l’impacte acústic derivats del trànsit de vehicles 

per la C-1413 són el principal factor d’aquestes problemàtiques. 

 

Contaminació atmosfèrica 

- Els efectes de la contaminació atmosfèrica a llarg termini sobre el risc 

d'emmalaltir o morir són molt importants veïnatge pròxim a la C-1413. 

- Eliminar els vehicles pesants a la carretera comarcal permetria reduir fins a 

un 60% les emissions de PM10 en el tram més cèntric de la C-1413, fet que 

suposaria reduir el risc de mortalitat fins a un 4% respecte l’actual a les zones 

més pròximes a la C1413. 

 



Contaminació acústica 

- Eliminar els vehicles pesants i reduir la velocitat dels vehicles permetria reduir 

els nivells de pressió acústica continua equivalent (LAeq) fins a 5 dB, una 

reducció del 70 % de la pressió acústica actual. Això tindria un impacte positiu 

molt significatiu en la qualitat de vida i la salut del veïnatge. 
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