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COMPARATIVA ENTRE EL SOROLL DE TRÀNSIT EMÈS PER VEH ICLES TÈRMICS 

I VEHICLES ELÈCTRICS 

 

1.- ANTECEDENTS 

El 22 de novembre de 2014, es va realitzar, a Santa Perpètua de Mogoda, la primera Mostra de Vehicles 
Elèctrics de Santa Perpètua de Mogoda, coincidint amb el primer any de vida del Centre de Recursos de 
Vehicles Elèctrics (CREVE).  

Dins l’esdeveniment, es va realitzar la prova Silenci, es roda!, que va consistir en la concentració i 
circulació de tot tipus de vehicles elèctrics pel carrer Genís Sala de Santa Perpètua de Mogoda amb 
l’objectiu de fer mesuraments de com seria una futura ciutat 100% elèctrica i contrastar-les amb la 
situació actual o similar del mateix carrer escollit quan no hi circulen vehicles elèctrics. 

 

2.- METODOLOGIA 

Les mesures acústiques d’immissió sonora es van realitzar el 22 de novembre entre les 10:00h i les 

11:00h per tècnics del Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa del 

Departament de Territori i Sostenibilitat.  

Es van realitzar mesures acústiques del soroll del trànsit habitual del carrer amb vehicles de combustió 

abans de la circulació dels vehicles elèctrics.  

3.- EQUIPS DE MESURAMENT 

Els equips utilitzats per a realitzar les mesures acústiques són els següents:  

- Sonòmetre: B&K, model 2250, amb numero de sèrie 2579797. 

- Calibrador sonor: Brüel & Kjaer, model 4231, amb número de sèrie 1807835. 

- Software de càlcul: B&K, model 7820, amb número de sèrie 1167884, amb la seva clau (USB). 

- Software d’extracció de dades BZ 5503: B&K Measurement Partner Suite 

- Trípode, PC portàtil amb 3G, cable USB. 

El sonòmetre i el calibrador sonor tenen la verificació periòdica conforme els criteris establerts a l’ordre 

del 16 de desembre de 1998, del Ministeri de Foment, i l’ordre del 30 de juny de 1999, del Departament 

de Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya. 
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Abans i després dels mesuraments, s’ha fet una verificació acústica de la cadena de mesurament 

mitjançant calibrador acústic que ha garantit un marge de desviació no superior a 0,5 dB(A) respecte del 

valor de referència inicial. 

4.- DESCRIPCIÓ DELS MESURAMENTS 

Descripció dels punts de mesura 

Els mesuraments s’han realitzat al Carrer Genís Sala de Santa Perpètua de Mogoda, en concret a la 

vorera de davant del número 24 (entre els Carrers Rafel Casanovaz i Frederic Soler). El carrer ha estat 

tallat al trànsit de vehicles durant la prova. Hi ha un únic punt de mesura, tal i com s’indica al plànol, ja 

que assegura que no hi ha aportació de soroll del trànsit dels carrers adjacents. S’han realitzat 

mesuraments en ambient exterior a la vorera, a 2 metres de la façana i a 1,5 m d’alçada. 

A la següent figura es mostra la situació relativa aproximada del punt de mesura i el carrer com a font de 

soroll a avaluar. 

  

Figura 1:  Ubicació del punt de mesura respecte el carrer 
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Descripció de la font de soroll  

Les infraestructures són una font lineal de soroll generat pel trànsit que hi circula i que emet durant les 

vint-i-quatre hores del dia, ja que a la nit, encara que amb menys intensitat, segueix havent-hi trànsit. 

5.- PROCEDIMENT DE MESURA  

Lloc i condicions de mesurament 

Es van prendre les següents mostres de soroll:  

1. Mesura ‘in situ’ del nivell d’immissió sonora de trànsit habitual (vehicles tèrmics). 

2. Mesura ‘in situ’ del nivell d’immissió sonora de fons del carrer on es va fer la prova, el mateix dia 
de la prova, sense cap vehicle circulant. 

3. Mesura ‘in situ’ del nivell d’immissió sonora de trànsit dels vehicles elèctrics. 

 

En les fotografies següents es pot veure la ubicació del sonòmetre : 

             

Figura 2: Localització del sonòmetre  

 

Condicions meteorològiques 

Les condicions meteorològiques van ser adequades durant tot l’interval dels mesuraments. 
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6.-  RESULTATS 

A continuació es mostra la comparativa dels assaigs realitzats: 

COMPARATIVA ENTRE EL SOROLL DE TRÀNSIT DELS VEHICLES DE COMBUSTIÓ I ELS 

ELÈCTRICS 

Comparativa vehicles combustió/elèctrics
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En aquest gràfic, observem l’evolució temporal de mesurament del nivell d’immissió sonora de trànsit de 

vehicles de combustió ( color blau) i la mateixa evolució en el cas de vehicles elèctrics (color vermell).  

El nivell equivalent obtingut en el cas dels vehicles de combustió és de 66 dB(A) mentre que pels elèctrics 

és de 58 dB(A). Per tant, podem observar que hi ha una disminució de 8 dB(A) entre els dos tipus de 

mesuraments. 

 

 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
Direcció General de Qualitat Ambiental 
Servei per a la Prevenció de la  
Contaminació Acústica i Lluminosa 

 

 

Diagonal 523-525   5 
08029 Barcelona 
Tel. 93 444 50 00 
acustica.tes@gencat.cat 
lluminosa.tes@gencat.cat 

7.- CONCLUSIONS 

De la comparació entre els nivells mesurats, es conclou que: 

Respecte el soroll de trànsit, hi ha una disminució del nivell d’immissió sonora de 8 dB(A), fet que equival 

a disminuir en més d’un 75 % els vehicles  de combustió del carrer.  

El resultat d’aquesta prova, per tant, demostra que la qualitat acústica de la ciutat milloraria 

substancialment amb un parc de vehicles elèctrics. 

 

 

Barcelona, 9 de desembre de 2014 

 


