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1. Introduccib

Des dels seus albors, la humanitat ha estat sotmesa a una gamma de sons audi-

bles extraordinariament variada, tant en el que respecta als seus origens com ales

corresponents intensitats. Les referencies de Marcial i Juvenal al caracter particular-

ment sorollos de l'antiga Roma son ben conegudes pels historiadors. Per ella matei-

xa, la propia naturalesa constitueix una font inesgotable de sorolls, alguns dels quals

(erupcions volcaniques, terratremols, tempestes, etc.) son d'una gran intensitat.

Tanmateix, els entorns acustics mes agressius son una consequencia directa de

la civilitzacio moderna i se solen trobar ales grans ciutats. L'esdeveniment de la re-

volucio industrial produeix un canvi important en les formes de vida de I'home, que

emigra del camp a la ciutat i s'apila entorn dels centres industrials, donant origen a
un creixement desmesurat de les urbs. La rapida expansio economica origina un no
menys vertiginos creixement demografic, I'activitat humana es multiplica, es perfec-

cionen els mitjans de comunicacio existents i n'apareixen altres de nous.
Paral•lelament a tot aquest desenvolupament, es produeix una degradacio pro-

gressiva del medi ambient. Entre altres efectes, es contaminen les aigues dels rius i

dels mars, I'aire es fa en ocasions irrespirable i el nivell dels sorolls augmenta de for-

ma incessant.

Encara que tothom reconeix que la «contaminacio acustica» constitueix una
amenaca molt seriosa per a la qualitat de la vida a la majoria dels paisos industria-

litzats, I'estudi d'aquest fenomen ha rebut poca atencio fins a dates relativament re-

cents. Aquesta situacio ha estat motivada per les caracteristiques especials que
presenta aquesta contaminacio, donat que els seus efectes no es manifesten de for-

ma espectacular i immediata, puix que, en general, els nivells de soroll a club es sot-

mes I'home no son prou elevats com per a atemptar directament contra la salut, tot i

que sabem que pot pertorbar el son, disminuir la capacitat de treball i fins i tot reduir

el sentit estetic de I'home, entre altres molts efectes fisics i psiquics (alteracions del

sistema cardiovascular, nausees, problemes visuals, fatiga, tensio nerviosa, sordesa,

etc.).'

Els esforcos orientats a evitar aquestes consequencies i, per tant, tractar d'a-

conseguir una disminucio dels nivells actuals de contaminacio acustica, s'han con-
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cretat en nombroses initiatives i normatives, tant a nivell local com national i inter-
nacional, promulgades pels organismes competents en cada cas. Evidentment, tota
aquesta legislacio ha d'estar basada en un sistema de mesures adequat i, a mes a
mes, ha de tenir en compte quines son les fonts de soroll mes caracteristiques d'una
comunitat concreta, aixi com els nivells maxims permissibles per a les diferents zo-
nes d'aqueixa comunitat, segons I'us a que estan destinades (residencial, comercial,
industrial, etc.).

La insuficiencia de moltes de les dispositions legals pertinents es motivada per
la propia naturalesa del problema que ens ocupa. Tinguem en compte que la Iluita
contra el soroll en les nostres ciutats no tan sols ha de tractar de reduir els nivells
maxims d'emissio, sing tambe planificar les constructions urbanes de manera que
s'establesquen unes distancies minimes entre aquestes i les grans vies de circula-
cio, amb el fi de reduir en alto que siga possible l'impacte que I'existencia d'aqueixes
vies origina sobre les corresponents residencies, aixi com dotar aquestes construc-
cions dels materials ailladors i absorbents adequats per tal d'aconseguir en Ilur inte-
rior el nivell acustic desitjat. Evidentment, tot aixo implica la necessitat que existesca
una reglamentacio adequada en el sentit apuntat per als edificis destinats a residen-
cies i locals publics, capac d'estimular l'objectiu d'aconseguir uns nivells d'a'illament
acustic optims. En aquest sentit cal situar la Norma Basica NBE-CA81 sobre condi-
tions acustiques dels edificis, aprovada recentment en el nostre pais (Juliol de
1981).

En el marc de les anteriors consideracions, el Departament de Fisica Fonamen-
tal de la Universitat de Valencia ha realitzat un estudi general molt ample del soroll
ambiental a la ciutat de Valencia, amb el fi d'obtenir la maxima informacio possible
sobre la situacio d'aquest problema en el nostre cas concret. Els plantejaments ge-
nerals d'aquest treball s'han basat en estudis similars al que preteniem realitzar
efectuats en altres paisos d'Europa o America, adequadament adaptats ales carac-
teristiques de la nostra ciutat 234 Els principals objectius d'aquesta investigacio han
consistit en la mesura dels nivells de soroll diurn a tota la ciutat, la mesura de la va-
riacio que experimenten els nivells de soroll existents en determinats Ilocs seleccio-
nats al Ilarg de les 24 hores del dia i la determinacio de la resposta subjectiva dels
seus habitants respecte al soroll originat pel transit. Alguns dels resultats obtinguts
en aquest estudi ja han estat publicats en treballs anteriors.5.6 En aquesta comunica-

cio presentarem un resum dels que considerem mes significatius.

2. Mesures del soroll diurn (mapa acustic)

Aquestes mesures foren realitzades emprant un sonometre de precisio Bruel &

Kjaer 2206 amb escala de ponderacio A. En tots els casos, el microfon se situa a

una altura de 1,2 metres sobre el nivell del sol, damunt les voreres i dirigit cap al

centre de la calcada, formant un angle de 45° respecte I'horizontal. Totes les mesu-

res es realitzaren en dies laborables (de dilluns a divendres) i sota conditions at-
mosferiques favorables (absentia de vent fort i pluja).

Els nivells de scroll existents en un indret determinat foren registrats cada 10
segons al Ilarg d'un periode de 10 minuts. En cada cas, es feren quatre series de
mesures diferents, distribu'ides regularment entre les 8'00 i les 22'00 hores. L'analisi

del conjunt de les dades obtingudes en totes aquestes mesures ens ha proporcionat

els valors dels diferents indexs estadistics propis d'eixe Iloc concret (calculats mit-
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jancant un programa d'ordenador ). El nostre estudi ha cobert un total de 380 punts
diferents de la ciutat , abracant una superficie de l'ordre de 25 km2 (una estacio de
mesura cada 200 o 300 metres ). Encara que I'extensio del terme municipal es consi-
derablement major , la superficie que cobrien les nostres mesures correspon a la
practica totalitat de I'area urbana consolidada . Podem estimar que en eixa superficie
viu un 90 % de la poblaci6 d'aquesta ciutat (700.000 habitants).

A titol d'exemple , en la figura 1 reproduim un fragment del mapa acustic obtingut,

precisament el corresponent al centre de la ciutat . Els valors numerics que apareixen

en aquest mapa es refereixen sempre al nivell sonor equivalent Leq expressat en

dBA. Evidentment , els valors mes elevats ( entre 75 i 80 dBA ) corresponen a aquells
emplacaments on el transit es particularment intens ( de I'ordre de 2500 a 3000
veh/hr ); la major o menor amplaria dels carrers i la fluidesa del transit tenen una in-
fluencia notable sobre eixos nivells acustics . En la zona que ens ocupa , caldria des-
tacar els valors assolits en la ronda interior o de circumval•lacio i, en particular, els
que corresponen al carrer de Colom (77 dBA) i Guillem de Castro ( 78 dBA); a les

Grans Vies es donen tambe valors especialment elevats (77-79 dBA). A mes a mes,

com era d ' esperar, quan la densitat del transit es baixa ( per exemple , en alguns in-

drets dels barris del Carme , el Mercat o La Xerea ), els nivells sonoros son molt me-

nors que els anteriors ( de l'ordre de 60 dBA).

En la taula 1 presentem un resum dels resultats que hem trobat en tota la ciutat
per als diferents indexs estadistics.

Caldria destacar aci que a un 20 % dels punts de mesura el valor diurn del nivell
sonor equivalent ha superat els 75 dBA . Aquesta dada contrasta amb els valors ma-
xims permesos en altres paisos per a eixe index en zones urbanes mixtes ( residen-
cials i comercials ): 55 dBA en la Republica Democratica d'Alemanya , entre 55 i 60
dBA a Holanda , i 62 dBA a Suissa.

A la vista de tots aquests resultats , podem afirmar sense reserves que Valencia

es una ciutat particularment sorollosa.

3. Mesures al Ilarg de les 24 hores del dia

Aquestes mesures s'han realitzat en alguns indrets seleccionats de la ciutat que

es consideraven representatius d'altres tantes situacions diferents utilitzant un so-

nometre de precisio (BK 2215) i un registrador grafic de nivell (BK 2306). Ala fi-

gura 2 reproduim un exemple tipic dels resultats trobats a aquestes mesures. Les

dades que es recullen en aquesta figura corresponen a un carrer que forma part del

TAULA 1. Nivells de soroll a Valencia (380 punts de mesura diferents, distribuits
per tota la ciutat)

Index Interval ( dBA) Val.mitja ( dBA) Desv . tipica (dBA)

LI 63 - 96 80'5 5'4
L10 57 - 86 72'8 57
L50 46 - 78 64'8 6'1
L90 42 - 72 58'5 5'8
L99 40 - 69 54'6 5'3
Leq 57 - 81 70'1 5'3
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Segon Cinturo de Ronda de la ciutat, amb un volum de transit de l'ordre de 35.000
veh/dia i amb un 10 % de vehicles pesats. En aquest cas, els valors de tots els ni-
vells es mantenen practicament constants entre les 8'00 y les 22'00 hores. En parti-
cular, els valors de L10 varien relativament poc al Ilarg de les 24 hores del dia (entre
65 i 75 dBA). Donat que la variacio de L90 es bastant major (entre 48 i 65 dBA), el
clima de soroll (NC) resulta prou mes elevat durant la nit que durant el dia. En el cas
d'emplacaments mes tranquils, la variacio horaria del nivell mitja (L50) es mes pro-
nunciada i els valors del clima de soroll es mantenen practicament constants at Ilarg

de les 24 hores del dia.

Aquests resultats corresponen a un dia laborable. Els resultats obtinguts en dies
festius son sensiblement diferents i no tan sots en relacio als valors absoluts dels
respectius nivells estadistics (en general, mes baixos), sing tambe quant ales co-
rresponents variacions horaries. Per altra part, la variacio temporal dels nivells de
soroll existents en un indret determinat experimenta modificacions importants en
passar de I'hivern a I'estiu.

4. Resposta de la comunitat al soroll del transit

En molts dels trebalis realitzats recentment amb el fi d'estudiar la contaminacio
acustica de diferents ciutats de tot el mon, hom ha investigat tambe la relacio exis-
tent entre els nivells de soroll a que estan sotmesos els residents d'eixes comunitats
i els corresponents indexs de molestia subjectiva.7 En general, es molt dificil obtenir
resultats totalment concloents en relacio amb la resposta d'una comunitat determi-
nada enfront at soroll originat pel transit (la font de soroll mes important de les grans
arees metropolitanes). La justificacio d'aquest fet obeeix a causes molt diverses. En
primer Iloc, caldria assenyalar que la reaccio d'una comunitat enfront at soroll esta
molt influida per determinades circumstancies i actituds individuals.' Per altra part,
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I'exposicio d'un individu concret al soroll del transit depen de tota una serie de fac-

tors d'indole fisica (distancia a la via per la qual discorre el transit, composicio

d'aquest, quantia de I'aillament acustic de sa casa, existencia de finestres obertes o
tancades, etc.), que resulten molt dificils d'avaluar en la practica. A totes aquestes
dificultats caldria afegir les que suposa la seleccio d'un index fisic escaient per a ex-
pressar adequadament el nivell de soroll causant de la molestia.

La resposta dels habitants d'aquesta ciutat al soroll de trafic ha estat investiga-

da mitjancant dues enquestes socials. La primera enquesta (400 questionaris) cobri

tota la ciutat i es feu amb el fi de coneixer les actituds individuals dels enquestats

enfront al problema del soroll. La segona enquesta (490 questionaris) estava relacio-
nada amb sis indrets especifics de la ciutat (exposats a nivells de soroll de trafic di-

ferents) i es feu amb l'objectiu primordial de determinar la relacio existent entre els

diferents indexs de soroll i l'index de molestia mitja de les respectives comunitats.

Aquestes investigacions es dugueren a terme emprant les tecniques usuals en

aquest tipus de treballs. Quant a les preguntes directament relacionades amb el nos-

tre tema, els corresponents questionaris incloien una serie de preguntes tals com

I'edat, el sexe o la professio de I'enquestat. Els questionaris foren Iliurats personal-

ment als enquestats i recuperats tambe personalment amb posterioritat.

El nivell de molestia que el soroll produeix en cada enquestat s'ha expressat
mitjancant una escala semantica de cinc graus, concretament utilitzant els termes
,,molt", <bastant,,, ,regular,,, «poc,, i (,gens». Les 400 respostes de la nostra en-

questa general es distribueixen percentualment en la forma seguent: molt (35

bastant (38 %), regular (19 %), poc (7 %) i gens (1 %).

En relacionar totes aquestes respostes amb les edats dels enquestats es posen

de manifest altres fets significatius. En general, la sensibilitat dels joves enfront al

soroll de trafic sembla major que la de les persones d'edat avancada: el 46 % de les

persones amb edats inferiors als 20 anys afirmen que el soroll els molesta "molt,, i

tan sols el 6 % d'eixes persones es declara ,gens» molesta per aquesta causa,

mentre que per a les persones majors de 60 anys els respectius percentatges son el

27 % i el 13 %, respectivament. Tot al contrari, les persones d'edat avancada es

mostren mes sensibilitzats a la interferencia del soroll en el son.

Els indexs de molestia dels nostres enquestats s'han comparat tambe amb Ilur

nivell educatiu. En aquest sentit, hem trobat que les persones amb nivells educatius

mes alts son mes sensibles al soroll de transit que les menys educades. Per exem-

ple, el 60 % de les persones enquestades amb educacio universitaria declara que el
soroll del transit que perceben en Ilurs domicilis els molesta "molt,,, en comparacio

amb un 18 % dels enquestats que no tenen cap tipus d'estudis (evidentment, sota

condicions analogues).

L'analisi dels resultats obtinguts en la segona enquesta ha posat de manifest

que el coeficient de correlacio entre el nivell de molestia mitja de les persones que

constitueixen una determinada comunitat i el nivell sonor equivalent dia-nit (Ldn) es

relativament baix (0'57). Contrariament, la correlacio entre el nivell de pertorbacio

del son i els diferents indexs de soroll nocturn es molt mes elevada; el coeficient de

correlacio es particularment alt en el cas del nivell de contaminacio acustica NPL

(0'95). Caldria recordar una vegada mes que tots aquests resultats son molt sensi-

bles als deferents factors socio-economics als quals ens hem referit ant-iorment
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