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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu del present document és presentar els resultats de l’estudi de l’impacte 
acústic del Pla Director Urbanístic del Circuit de velocitat de Barcelona-Catalunya, que 
comprèn aproximadament 602 ha. El Pla Director Urbanístic (PDU) significarà la 
construcció de noves oficines, residències, museus i centres docents que giraran 
entorn al món del motor. 
La zona delimitada dins el PDU és visitada pel públic que acut a les competicions de 
diversos tipus de vehicles que es realitzen al Circuit de Barcelona. No es tracta, per 
tant, de receptors sensibles a qui es vulgui protegir de l’activitat en l’ambient exterior. 
En conseqüència, i de forma pactada amb l’administració, s’ha aplicat l’excepció que 
recull l’Article 12 del Decret 176/2009: (es poden superar els límits d’immissió de 
qualitat acústica) per raons excepcionals d’interès públic degudament motivades, 
sempre que, en ambdós casos, es compleixin els objectius aplicables a l’espai interior 
d’acord amb l’Annex B. S’ha aplicat l’Annex 4 del Decret 176/2009 donat que, per 
referir-se al límit d’immissió a l’interior aplicable a una activitat, és més restrictiu que 
l’Annex B. Per altra banda, les noves construccions hauran de complir amb el Código 
Técnico de Edificación DB HR 2011.
En el cas dels municipis propers al circuit, les normatives aplicables són el Decret 
176/2009, de 10 de novembre, les Ordenances dels municipis de Granollers, Parets 
del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès i Lliçà de Vall, i la Llei 16/2002, de 28 de 
juny, de protecció contra la contaminació acústica. Els mapes de capacitat dels 
municipis enumerats es troben a l’annex 1. 
L’estudi comprèn: 

o Anàlisi de la minimització del soroll als municipis veïns al circuit provocada per 
la barrera acústica que suposarà el PDU. 

o Pla d’acció per reduir en el futur l’impacte acústic del circuit 
o Mesures a prendre per tal de complir amb l’Annex 4 del Decret 176/2009 

Per tal de valorar aquests tres punts presentats, es realitzaran diverses simulacions 
acústiques en models tridimensionals. Dins aquest model acústic, les fonts de soroll 
són els vehicles que competeixen en el circuit. (Per tenir en compte el seu espectre i 
nivell de potència, s’ha considerat el cas particular dels cotxes de F1, donat que és el 
cas de major impacte acústic.) 
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2. MODELITZACIÓ ACÚSTICA 
Per tal de preveure els nivells de soroll que genera el circuit en els seus voltants, s’ha 
realitzat un model acústic tridimensional, amb les següents dades com a entrades: 

Corbes de nivell de la superfície analitzada. Les corbes de nivell han estat extretes 
del web de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (http://www.icc.cat/vissir3/).

Dades subministrades per INCASÒL: 
o Construccions ja existents a l’interior del circuit i a les poblacions veïnes. 
o Construccions previstes en el pla de desenvolupaments urbanístics1.
o Resultats de les mesures sonomètriques realitzades en un punt interior al 

circuit i diversos punts exteriors durant el Gran Premi de F1 al Circuit de 
Catalunya (es poden veure mes detalls a l’Annex 2). 

Dades meteorològiques extretes de meteo.cat 

Mapes de capacitat de Montmeló, Montornès del Vallès, Lliçà de Vall, Parets i 
Granollers.

2.1. DESCRIPCIÓ DEL MODEL 
La construcció del model numèric ha seguit els següents passos: 

Entrada de les dades: la topografia del terreny conté totes les corbes de nivell 
corresponents a la zona a estudiar. Amb aquesta informació s’ha obtingut un model 
numèric tridimensional en el qual es reflexa la forma dels entorns del Circuit de 
Catalunya. 

Detalls geomètrics de la simulació: 
o El model tridimensional inclou les grades del Circuit de Catalunya. Es té 

en compte la seva transparència des del punt de vista acústic. 
o S’ha modelat la paret de 2.5 m aproximadament que tanca el perímetre 

de tot el circuit. 

Càlcul: els paràmetres que s’han utilitzat s’indiquen a continuació.  
o Normativa: ISO 9613 amb Concawe per la meteorologia 

o Topografia del terreny 

o Absorció del terreny: 0.4 (absorció mitjana del terreny considerant la presència 
de vegetació i asfalt). 

o Meteorologia. Les dades meteorològiques s’han extret del web meteo.cat 
referents a la informació anual de l’estació de Parets del Vallès. D’acord amb la 
ISO 1996-2, han de ser valors representatius de la zona, per tant, s’utilitzen els 
valors mitjans anuals. 

 T (mitjana anual) : 15.3ºC i Humitat relativa: 64% 

 Velocitat del vent (mitjana anual): 1.8 m/s 

 Direcció del vent: sud 

                                            
1 Informació continguda en l’arxiu 140708_proposta ordenaci+¦.dxf
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Figura 2.1: Model vist en planta de la situació actual

Figura 2.2: Model vistes lateral i frontal de la situació actual

Lateral 

Frontal 
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Figura 2.3: Model acústic tridimensional de la situació actual

Figura 2.4: Imatges de la paret que envolta el perímetre del circuit.
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2.2. DETERMINACIÓ DE LA POTÈNCIA ACÚSTICA DEL CIRCUIT 
Per tal de caracteritzar acústicament l’emissió sonora del circuit de Catalunya dins un 
model tridimensional és necessària la determinació de la seva potència acústica (Lw)
així com la tipologia de font i situació espacial - tal i com indica la ISO 1996-2: 

Tipologia de la font. Un conjunt de cotxes circulant al voltant d’un circuit es pot 
considerar una font lineal –és a dir, el resultat de tenir distribuïdes diverses fonts 
puntuals (cotxes) en l’espai. 

Situació de la font. La font lineal segueix tot el circuit de Catalunya-Barcelona pel 
centre geomètric de la carretera i a una alçada relativa de 0.40 m (alçada mitjana 
del tub d’escapament en els cotxes de Fórmula 1). 

La potència Lw. S’han utilitzat els valors per octaves que reprodueixen les mesures 
de nivell de pressió acústica, realitzades per Applus, en el punt interior al circuit 
durant el Gran Premi de Fórmula 1 els dies 9, 10, 11 i 13 de maig de 2014. Les 
mesures es van dur a terme situant un micròfon amb un kit d’intempèrie sobre un 
trípode, a una alçada de 1.5 m, i a almenys 2 m de qualsevol superfície reflectant. 
La Figura 2.1 mostra l’evolució temporal de les mesures realitzades durant els 
entrenaments del divendres 9 de maig. (Entre els entrenaments de Fórmula 1 es 
portaven a terme altres activitats sorolloses al circuit.) 

Les úniques mesures que es van fer conservant el registre temporal, i per tant amb la 
possibilitat d’extreure espectres, són del dimarts 14 de maig. Aquest dia, els 
entrenaments tenien la particularitat que un dels cotxes que girava portava amplificat el 
soroll del tub d’escapament. Donat que es tracta d’un cas crític, es considera vàlid per 
extreure la forma espectral del circuit. El valor global de l’espectre s’adapta als 
registres del dia amb valors mesurats més alts, el dia Gran Premi (11 de maig). 
El model acústic realitzat és vàlid considerant la potència acústica extreta de les 
mesures del Gran Premi al circuit de 2014. Canvis significatius en la potència emesa, 
afectarien a les prediccions de soroll d’aquest estudi. 

Figura 2.1: Nivell equivalent cada 5 segons durant els entrenaments del divendres 9 de maig: 
entrenaments de matí i tarda. 
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Figura 2.2: Nivell equivalent cada 5 segons durant els entrenaments del dissabte 10 de maig: 
entrenaments de matí i tarda. 

Figura 2.3: Nivell equivalent cada 5 segons durant el Gran Premi de Fórmula 1 de l’11 de maig de 2014. 
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Figura 2.4: Nivell equivalent cada segon durant els entrenaments del dimarts 13 de maig de 2014. 

Figura 2.5: Espectre per terços d’octava dels entrenaments del dimarts 13 de maig de 2014. 
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Figura 2.6: Punt de mesura interior al circuit. 
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3. ANÀLISI DE LES CAUSES DE L’IMPACTE ACÚSTIC DEL CIRCUIT  
El nivell de potència sonora que caracteritza el circuit de Catalunya –considerat una 
font d’emissió lineal- és de 115.6 dBA/m. Es tracta d’un nivell molt alt i, en 
conseqüència, s’espera un impacte acústic sobre les zones properes. 
Per altra banda, la topologia de les zones veïnes provocarà que l’impacte acústic no 
sigui el mateix en totes les direccions de propagació. En aquest sentit, els receptors 
situats a la part inferior de la Figura 3.1 (punt vermell de la figura) queden més 
protegits donat que no tenen visibilitat directa del circuit. Aquests receptors es troben a 
una alçada absoluta de 90 m, mentre que el circuit es troba entre 112 m i 145 m. En 
canvi, els punts blaus de la Figura 3.1 es troben a la mateixa alçada o superior a la del 
circuit. Per tant, seran receptors més crítics. 

Figura 3.1: Model tridimensional dels voltants del circuit i receptors analitzats en vermell i blau. 

Figura 3.2: Alçada relativa del circuit respecte un receptor situat a la part inferior de la figura anterior. 
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4. MAPA DE SOROLL ACTUAL I FUTUR 
D’acord amb les característiques explicades a la secció 2 d’aquest informe, s’han 
realitzat mapes de soroll que il·lustren la situació actual i la posterior als plans de 
desenvolupament PDU. 
El mapa dels nivells d’immissió s’ha calculat fent un mallat de punts de recepció 
equiespaiats cada 10 m2. L’alçada relativa d’aquests punts respecte el terra és de 4 m, 
tal i com indica la Directiva 2002/CE del Parlament Europeu i del Consell del 25 de 
Juny de 2002 sobre avaluació i gestió del soroll ambiental.

El primer pretén reproduir la situació actual. 

Figura 4.1: Modelització situació actual (esquerra) i futura (dreta). 

El segon reprodueix la situació posterior al desenvolupament urbanístic del PDU i, 
per tant, inclou les edificacions futures. 

A continuació, es presentaran els mapes de soroll de les situacions actual i futura per 
tal de valorar la reducció de l’impacte acústic que pot suposar el PDU pels municipis 
veïns.

                                            
2 La densitat de punts del mallat s’ha escollit d’acord amb la ISO 1996-2, que determina un pas màxim 
de 5 dBA entre punts adjacents. 
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Figura 4.2: Mapa de soroll de la situació actual. 
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Figura 4.3: Mapa de soroll de la situació futura. 
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Figura 4.4: Superposició del mapa de soroll actual i futur. La llegenda indica la diferència de dBA entre 
les dues situacions. 

Ref.
201406_45_INCASOL_Estudi_acústic_PDU_ultim_.docx Data 29/07/2015 Pàg. 15 de 37

Observacions de la comparativa de mapes de soroll 

 En les zones d’ombra acústica dels edificis de futura construcció, les diferències 
entre els nivells abans i després del PDU arriben a 20 dBA (dins l’àmbit del 
PDU).

 La part nord del municipi de Montmeló veu reduïts els nivells d’immissió del 
circuit entre 1 i 15 dBA en funció de l’eficiència dels edificis d’oficines i 
universitari com a barrera acústica pel punt analitzat. 

 El polígon industrial situat entre els municipis de Montmeló i Parets del Vallès 
veu reduccions d’entre 0 i 2 dBA.

 La zona sud-est de Granollers veurà reduccions d’entre 0 i 4 dBA degudes a la 
barrera acústica que suposaran el futur hotel i zona comercial/oficines. 

 La zona est del municipi de Parets del Vallès presenta reduccions d’entre 0 i 3 
dBA.

 Montornès del Vallès presenta una reducció bastant homogènia d’entre 0 i 1 
dBA. 

 Donat que no es construiran edificis a l’oest del circuit, el municipi de Lliçà de 
Vall no veurà cap reducció. 

5. MAPA DE CONFLICTES 
A les zones externes al perímetre del PDU les normatives aplicables són el Decret 
176/2009; les Ordenances dels municipis de Granollers, Parets del Vallès, Montmeló, 
Montornès del Vallès i Lliçà de Vall; i la Ley del Ruido 16/2002. Els mapes de capacitat 
dels municipis enumerats es troben a l’annex 1. Per tal de verificar el seu compliment, 
s’han realitzat mapes de conflictes. 
Les zones assenyalades a la Figura 5.1 estan zonificades com a C2 (ús industrial). El 
límit establert per l’Annex 3 del Decret 176/2009 per aquesta zona, en horari diürn – 
franja horària en què hi haurà afectació del circuit- és de 70 dBA3.
Les simulacions mostren que els nivells rebuts en aquesta zona deguts al circuit 
incompleixen en un 6.87 % de l’àrea total analitzada. Els punts que incompleixen s’han 
indicat en vermell, mentre que els que compleixen, en groc. El valor màxim 
d’incompliment en aquestes zones és de 6.8 dBA. S’observen pocs canvis entre les 
situació prèvia i posterior al PDU. 

ZONES C2 % d’àrea 
d’incompliment 

Màxim 
sobrepassat (dBA) 

Mitjana superació 
(dBA)

Situació actual 6.87 6.8 2.6

Situació futura 5.29 6.9 2.5 
Taula 5.1: Comparativa entre el mapa de conflictes abans i després de la construcció del PDU. 

                                            
3 En les activitats existents en zones urbanitzables existents i per ús C2, l’annex 3 del Decret 176/2009 
incrementa en 5 dBA el límit dels valors d’immissió. 
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Figura 5.1: Les zones destacades estan destinades a ús industrial (situació actual). 
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Les zones assenyalades a la Figura 5.2 estan zonificades com a B1. El límit establert 
per l’Annex 3 del Decret 176/2009 per aquesta zona, en horari diürn – franja horària en 
què hi haurà afectació del circuit- és de 60 dBA.
Les simulacions mostren que els nivells rebuts en aquesta zona deguts al circuit 
incompleixen en un 71.0 % de l’àrea total analitzada. Els punts que incompleixen s’han 
indicat en vermell, mentre que els que compleixen, en groc. El valor màxim 
d’incompliment en aquestes zones és de 17.3 dBA.

ZONES B1 % d’àrea 
d’incompliment

Màxim sobrepassat 
(dBA)

Mitjana superació 
(dBA)

Situació actual 71.0 17.3 4.6

Situació futura 69.7 17.3 4.2 
Taula 5.2: Comparativa entre el mapa de conflictes abans i després de la construcció del PDU.

Figura 5.2: Les zones destacades estan zonificades com a B1 properes al circuit 
.
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Les zones assenyalades a Figura 5.3 estan zonificades com a A4. El límit establert per 
l’Annex 3 del Decret 176/2009 per aquesta zona, en horari diürn – franja horària en 
què hi haurà afectació del circuit- és de 55 dBA.
Les simulacions mostren que els nivells rebuts en aquesta zona deguts al circuit 
incompleixen en un 45.96 % de l’àrea total analitzada. Els punts que incompleixen 
s’han indicat en vermell, mentre que els que compleixen, en groc. El valor màxim 
d’incompliment en aquestes zones és de 21.4 dBA.

ZONES A4 % d’àrea 
d’incompliment

Màxim sobrepassat 
(dBA)

Mitjana superació 
(dBA)

Situació actual 46.0 21.4 5.9

Situació futura 44.5 20.0 5.8 
Taula 5.3: Comparativa entre el mapa de conflictes abans i després de la construcció del PDU.

Figura 5.3: Les zones destacades estan zonificades com a A4.
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6. PLA DE MESURES PEL COMPLIMENT EN ELS EDIFICIS DEL PDU 
Dins dels límits del PDU, la normativa que aplica és relativa al nivell d’immissió interior 
(Annex 4 del Decret 176/2009). En aquest sentit, es proposa utilitzar els propis edificis 
de futura construcció com a barrera acústica. És a dir, usar les façanes més 
exposades al soroll del circuit com a aïllants acústics per les estances d’ús més 
sensible de l’interior dels edificis. 
El paràmetre que garanteix el compliment de la normativa és, per tant, l’aïllament 
acústic. Els paràmetres per cada edificació del PDU es detallen a continuació, i 
garanteixen el compliment de la normativa que aplica en la situació actual4:

Les façanes del complex hoteler indicades amb cercles vermells a la Figura 6.1 
seran façanes amb un alt aïllament acústic per tal de garantir el compliment dels 
límits d’immissió sonora a l’interior dels dormitoris de l’hotel. S’aconsella que 
aquestes façanes siguin zones de pas o bé façanes amb un aïllament acústic igual 
o superior a 53 dBA. El aïllaments interiors de l’hotel hauran de complir el Código
Técnico de Edificación DB HR 2011.

Totes les façanes zonificades com a B2 (veure Figura 6.2) de la primera línia 
paral·lela a la recta de meta han de ser cegues amb un aïllament superior a 47
dBA, que assegura també el compliment del Código Técnico de Edificación DB HR 
2011.

Per tal de protegir les zones més sensibles (A2) de la nova ordenació, es proposa 
la reorientació de les oficines zonificades com a B1 situades a l’extrem inferior de la 
Figura 6.3. Es proposa distribuir les oficines que es construiran a l’extrem inferior 
del circuit de forma similar a la presentada a la Figura 6.3. D’aquesta manera, les 
oficines actuen com a barrera acústica pel centre universitari i permeten un major 
compliment de la normativa aplicable i una menor superfície de façana amb alt 
aïllament acústic. Tot i així, les façanes indicades a la Figura 6.5 en vermell hauran 
de presentar un aïllament igual o superior a 30 dBA. Per altra banda, els edificis 
destinats al museu del motor, és un cas crític on cap façana compleix el límit 
d’immissió. Totes les façanes haurien de presentar aïllaments igual o superiors a 
46 dBA.

Les zones B2 situades a l’extrem inferior del circuit (veure Figura 6.7) també 
hauran de presentar façanes d’alt aïllament acústic al costat exposat al circuit. Les 
façanes indicades en vermell de la zona situada a la dreta de la Figura 6.7 hauran 
de presentar aïllaments iguals o superiors a 47 dBA. Les façanes indicades en 
vermell de la zona situada a l’esquerra de la Figura 6.7 hauran de presentar 
aïllaments iguals o superiors a 37 dBA o 32 dBA en funció si el seu ús són 
despatxos professionals o oficines respectivament. 

                                            
4 La realització d’un pla de mesures per la minimització de l’impacte acústic podria suavitzar les 
restriccions en l’aïllament dels futurs edificis del PDU. En aquest cas, ICR ofereix la possibilitat de 
realitzar noves simulacions tenint en compte les mesures dutes a terme. 
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Figura 6.1: Nivell en façana dels edificis del futur hotel del PDU. 
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Figura 6.2: Nivells en façana de la zona B2 del PDU. 
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Figura 6.3: A l’esquerra, mapa de nivells posterior a la proposta de reordenació de les oficines i centre 
d’investigació del PDU. A la dreta, situació anterior. 

Figura 6.4: Nivells en façana del futur museu del motor. 

Ref.
201406_45_INCASOL_Estudi_acústic_PDU_ultim_.docx Data 29/07/2015 Pàg. 23 de 37

Figura 6.5: Nivells en façana del centre docent A2. 
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Figura 6.6: Mapa de nivells de la zona B2 del PDU. 

Figura 6.7: Nivells en façana de la zona B2 del PDU. 
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7. PLA D’ACCIÓ DE MESURES DE MINIMITZACIÓ DE L’IMPACTE 
La construcció dels futurs edificis del PDU representaran una barrera acústica per 
algunes zones concretes dels municipis adjacents al circuit. Tanmateix, es preveuen 
un llistat de mesures per tal de reduir l’impacte acústic del circuit al seu entorn de 
forma més equitativa i eficient: 

Construcció d’un mur en el límit exterior de les grades presents al circuit (aquelles 
que presenten actualment una estructura com la de la Figura 7.1). La Figura 7.2 
mostra una proposta de les grades per recobrir externament. D’aquesta manera, 
les grades suposaran una barrera opaca al pas del so i es reduirà el nivell 
d’immissió. 

Per tal de minimitzar el nivell d’immissió en les zones B1 d’incompliment (veure 
Figura 5.2) es proposa la contrucció d’una barrera (Barrera acústica 1) situada 
d’acord amb la Figura 7.3. Els beneficis d’aquesta barrera en funció de la seva 
alçada es presenten següent taula: 

ZONES B1 % d’àrea 
d’incompliment 

Màxim 
sobrepassat 

(dBA)

Mitjana
superació (dBA) 

Situació actual 71.0 17.3 5.9

Situació posterior al 
PDU

69.7 17.3 5.8 

PDU+ Grades opaques 68.1 17.0 2.7
PDU+ Grades opaques 

+ Barrera 1 de 3 m 
67.6 16.1 2.6 

PDU + Grades 
opaques + Barrera 1 

de 5 m 

67.0 15.6 2.4

PDU+ Grades opaques 
+ Barrera 1 de 10 m 

60.2 14.4 2.1 

Taula 7.1: Beneficis acústics de la proposta de barrera 1 a les zones B1.

Tal i com es pot observar a la Taula 7.1, la barrera comença a ser eficient a partir de 
10 m.

Construcció de la barrera acústica 2 (veure Figura 7.4) per la protecció de les 
zones d’incompliment A4. La Taula 7.2 indica els beneficis de cada solució 
aplicable. 

Com es pot observar a la Figura 7.5, la construcció de murs a la part posterior de les 
grades, juntament amb la barrera 1 –de 3 m- garanteixen el compliment en 
pràcticament la totalitat de les zones C2. 
Cal tenir en compte que per evitar la generació d’ones estacionàries entre les barreres 
i la paret perimetral del circuit, cal afegir absorbent a les barreres acústiques. Donat 
que l’energia dels cotxes mesurats es concentra entre les freqüències de 630 Hz i 2 
kHz –veure Figura 2.5-, es recomana material absorbent especialment eficient en 
aquests terços d’octava.  
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ZONES A4 % d’àrea 
d’incompliment 

Màxim 
sobrepassat 

(dBA)

Mitjana
superació

(dBA)

Situació actual 46.0 21.4 5.9
Situació posterior al 

PDU
44.5 20.0 5.8 

PDU+Grades 
opaques

44.5 16.9 4.8

PDU+ Grades 
opaques + Barrera 1 

de 3 m 

44.4 16.2 4.7 

Grades opaques + 
barrera 1 de 3m + 
barrera 2 de 3 m 

43.1 16.1 4.4

Grades opaques + 
barrera 1 de 3m + 
barrera 2 de 10 m 

42.0 16.0 4.0 

Taula 7.2: Beneficis acústics de les construccions del PDU a les zones A4. 

Figura 7.1: Grades amb certa transparència des del punt de vista acústic.
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Figura 7.2: Encerclats en vermell, les grades que es proposen revestir amb una paret opaca des del 
punt de vista acústic. 
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Figura 7.3: Proposta de barrera acústica 1 a construir en el circuit. 

Figura 7.4: Proposta de barrera acústica 2. 

Proposta de 
barrera

acústica 1 

Proposta
de barrera 
acústica 2 
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Figura 7.5: Mapa de conflictes de les zones C2 del futur PDU aplicant les solucions de grades opaques, 
barrera 1 de 3 m i barrera 2 de 5 m.
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8. CONCLUSIONS 
S’ha realitzat un estudi de l’impacte acústic del PDU del Circuit de velocitat de 
Barcelona-Catalunya per tal de garantir el compliment de la normativa tan en els 
edificis de futura construcció i minimitzar l’incompliment en els municipis propers al 
circuit.
Tal i com s’ha indicat, en els edificis de futura construcció la normativa aplicable és 
l’Annex B del Decret 176/2009 –excepció recollida en l’article 12 del Decret 176/2009, 
s’ha aplicat l’Annex 4 del citat Decret per limitar concretament el nivell d’immissió de 
l’activitat- i el Código Técnico de Edificación DB HR 2011.  
En canvi, pels municipis propers al circuit apliquen l’Annex 3 del Decret 176/2009, les 
Ordenances dels municipis de Granollers, Parets del Vallès, Montmeló, Montornès del 
Vallès i Lliçà de Vall; i la Ley del Ruido 16/2002. Els mapes de capacitat dels municipis 
enumerats es troben a l’annex 1. 
Per tal d’avaluar i garantir el compliment en cadascun dels casos, s’ha realitzat un 
model acústic tridimensional en base a les mesures fetes durant el Gran Premi de 
Fórmula 1 al Circuit de Barcelona-Catalunya a mitjans de maig de 2014. Les 
simulacions fetes, per tant, són vàlides per una emissió dels vehicles similar a la 
mesurada. En cas d’un canvi significatiu de l’emissió dels cotxes de Fórmula 1, ICR 
podria realitzar simulacions en el marc d’un nou projecte tenint en compte els canvis 
en la potència acústica. 
El primer fet que s’ha analitzat és la minimització del soroll que pot suposar el PDU en 
els municipis propers al circuit per l’efecte de la barrera acústica dels propis edificis. La 
secció 4 mostra la comparativa entre la situació actual i la posterior al PDU. Es 
remarca especialment la disminució en els nivells d’immissió en la part nord del 
municipi de Montmeló. Per les zones situades a l’oest del circuit, el PDU no suposarà 
cap canvi en els nivells rebuts. 
El compliment en els edificis del PDU s’assegura amb els paràmetres d’aïllament 
donats a la secció 6. Per altra banda, s’ha determinat un Pla d’Acció de Minimització 
de l’Impacte Acústic per reduir els nivells d’immissió als municipis veïns al circuit 
(veure secció 7). 
Durant la construcció dels edificis del PDU, ICR podria participar en l’assessorament 
dels materials i la seva instal·lació en el marc d’un nou projecte; així com de la 
reducció de l’impacte acústic de les activitats de futura construcció sorolloses en si 
mateixes. Per altra banda, l’àrea de grades del circuit per recobrir externament dins el 
Pla d’Acció de Minimització de l’Impacte Acústic, es podria minimitzar tenint en compte 
un emplaçament definitiu de les grades. 
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Per aclarir qualsevol dubte o comentari al respecte dels continguts d’aquest informe, si 
us plau, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

Berruguete, 52 [Vila Olímpica de la Vall d’Hebron] 
08035 Barcelona. Catalunya. Spain. – Tel./Fax: +34 93 428 63 39 

e-mail: icr@icrsl.com
www.icrsl.com
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ANNEX 1 

Figura 0.1: Mapa de capacitat de Montmeló. 
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Figura 0.2:Mapa de capacitat de Parets del Vallès. 
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Figura 0.3:Mapa de capacitat de Granollers. 
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Figura 0.4:Mapa de capacitat de Montornès. 

Figura 0.5:Mapa de capacitat de Lliçà de Vall. 
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ANNEX 2 
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