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ANTECEDENTS 

A finals dels anys 2004, 2008 i 2012, es van realitzar a petició de l’Oficina de Prevenció i Gestió 

Mediambiental de la Universitat Jaume I, uns mapes acústics de les zones construïdes del 

Campus Universitari de l’UJI, que reflectien la magnitud dels sorolls mesurats en el campus en 

aquests anys. 

Atesa l’ampliació de la superfície del Campus, amb la incorporació de nous edificis en la zona del 

Parc Tecnològic i Científic, i en el marc de la política, objectius i metes del Sistema de Gestió 

Ambiental implantat, convé l’actualització de l’afecció acústica incloses en els estudis anteriors. 

L’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental de la Universitat Jaume I sol·licita la realització 

d’un nou mapa acústic del Campus Universitari que permeta identificar i avaluar la pressió sonora 

en el recinte universitari i planificar accions de millora en tot l’entorn. 

 

OBJECTIUS 

Aquest estudi pretén diagnosticar l’ambient sonor actual del Campus del Riu Sec de la Universitat 

Jaume I de Castelló, dins del pla que s’està desenvolupant, de la implantació del Sistema de 

Gestió Medi Ambiental (SGMA) en l’UJI. 

En aquest treball s’exposen i desenvolupen de forma genèrica els punts mínims establits en la 

norma ISO 1996 per a la realització d’informes acústics, aquests són: 

- Normativa aplicada. 

- Procediment de mesurament utilitzat. 

- Tècnica de mesurament. 

- Tipus d’instrumentació utilitzada. 

- Dades de calibratge. 

- Nombre de mesuraments efectuats. 

- Data del mesurament, hora d’inici i durada. 

- Condicions predominants. 

- Resultats numèrics. 

- Anàlisi i càlculs utilitzats. 

- Descripció de les fonts de so investigades. 

- Conclusions. 
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Així mateix, en l’annex 1 s’elabora un informe de comparació dels resultats que es desprenen 

d’aquest estudi, respecte als obtinguts en l’informe anterior de 2012. 

Per a poder realitzar aquesta comparació, els mesuraments d’aquest informe s’han dut a terme 

amb el mateix procediment que els realitzats el 2004, 2008 i 2012; s’han conservat els mateixos 

punts de mesura (amb la introducció, si escau, de nous punts en les zones ampliades), el mateix 

disseny d’intervals i temps, els mesuraments amb el mateix equip, etc. Per tant, aquesta 

comparació es realitza fil per randa i dins dels mateixos intervals de temps diari.  

 

NORMATIVA 

Procediment de mesura: 

-  ISO 1996-1:1982. Acústica - Descripció i mesurament del soroll ambiental - Part 1: 

magnituds bàsiques i procediments. 

-  ISO 1996-2:1982. Acústica - Descripció i mesurament del soroll ambiental - Part 2: 

adquisició de dades segons l’ús de la zona. 

-  ISO 1996-3:1982. Acústica - Descripció i mesurament del soroll ambiental - Part 3: 

aplicació a límits de soroll. 

Anàlisi i conclusions: 

-  Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la 

contaminació acústica. 

-  Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual 

estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica en relació amb 

activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis. 

-  Decret 104/2006 de la Generalitat Valenciana, de planificació i gestió en matèria de 

contaminació acústica. 

-  Llei 37/2003, del soroll. 

-  Reial decret1513/2005, es desenvolupa la Llei 37/2003 del soroll, pel que fa a 

l’avaluació i gestió del soroll ambiental. 

-  Reial decret1 367/2007, es desenvolupa la llei 37/2003 del soroll, pel que fa a 

zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. 

-  Reial decret 1038/2012, de 6 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1367/2007, de 

19 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 37/2003, pel que fa a zonificació acústica, 

objectius de qualitat i emissions acústiques. 

-  Ordenança Municipal de sorolls i vibracions de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, 

BOP 24 de juliol de 1986. 
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METODOLOGIA  

Atès que la finalitat d’aquest treball és determinar l’ambient sonor existent en el Campus Riu Sec 

de la UJI durant les activitats pròpies de la dita entitat (docència), les quals es produeixen 

exclusivament durant el dia, els mesuraments s’han realitzat durant el dit període. És a dir des de 

les 8 del matí fins a les 22 hores durant els dies 20, 21, 22 i 23 de novembre de 2017. 

Per a això s’han utilitzat les tècniques de mostreig amb diversos mesuraments en cada punt, 

distribuïts aquests en funció de les dimensions espacials del Campus; amb un total de 66 punts. 

És a dir, s’han repartit els punts de mesura de forma equilibrada mitjançant una malla de 

mostreig, i s’ha aconseguit estudiar la totalitat de la zona de mesura i aportat una major 

uniformitat en els mesuraments (segons pla de punts de mesurament adjunt). 

En cada punt es van efectuar 4 mesuraments acústics cada un dins d’un interval de temps de 

3.15 h de durada, aquests són: 

- 1r interval: des de les 8.00 a les 11.15 h (primeres hores del matí) 

- 2n interval: des de les 11.15 a les 14.30 h (últimes hores del matí) 

- 3r interval: des de les 15.30 a les 18.45 h (primeres hores de la vesprada) 

- 4t interval: des de les 18.45 a les 22.00 h (últimes hores de la vesprada) 

La durada dels mesuraments va ser de 5 minuts cada una; aquest temps és suficient atesa 

l’escassa variabilitat del nivell sonor, la qual proporciona una estabilització del nivell equivalent en 

breus minuts. 

 

EQUIPS UTILITZATS 

Les característiques dels equips utilitzats i les diverses consideracions de mesura es poden 

consultar en l’estudi complet, disponible en l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental. 
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CARACTERÍSTIQUES DE LES MESURAMENTS 

- Nombre de punts de mesura: 66 

- Mesuraments per punt: 4 

- Durada dels mesuraments: 5 min 

- Altura sonòmetre: 1,50 m 

- Distància a obstacles: > 5 m 

- Dades arreplegades: 

LAeq,5’: nivell sonor continu equivalent. Es defineix en la norma ISO 1996, com el valor 

del nivell de pressió sonora en dB. I ponderació A, d’un so que un interval de temps 

corresponent a 5 minuts, i que posseeix la mateixa pressió sonora quadràtica mitjana 

que el so que es mesura i el nivell diversa del qual amb el temps i a distintes 

freqüències. 

Laeq,1’, màx: és el major dels nivells sonors continus equivalents en ponderació a 

presos a intervals d’1 minut i registrats durant tot el mesurament (5 min). 

LAF, màx: valor del nivell de pressió sonora màxima en ponderació a i mesurat en el 

mode “fast” (125 ms) segons ISO 1996, i registrat durant tot el mesurament (5 min). 

L10, i L90: nivells percentils de pressió sonora en dB. I ponderació A. Determinen quin 

tant per cent de les mesures recollides en mode “fast” durant tot el mesurament (5 min), 

es troben per damunt del seu valor. 

- Dades de càlcul: 

Laeq, matí (nivell equivalent matí: mitjana aritmètica dels valors de LAeq,5’ en dB(A) 

recollits durant els dos primers intervals, és a dir, des de les 8.00 fins a les 14.30 h, per 

a cada punt o el total d’aquests segons casos. 

Laeq, vesprada (nivell equivalent vesprada): mitjana aritmètica dels valors de LAeq,5’ en 

dB(A) recollits durant els dos últims intervals, és a dir, des de les 14.30 fins a les 22.00 

h, per a cada punt o el total d’aquests segons casos. 

Laeq, dia (nivell equivalent dia): mitjana aritmètica dels valors de LAeq,5’ en dB(A) 

recollits durant tots els intervals, és a dir, des de les 8.00 fins a les 22.00 h, per a cada 

punt o el total d’aquests segons casos. 

Laeq, mitjà: mitjana aritmètica dels valors de LAeq,5’ en dB(A) recollits durant un dels 

intervals, per a tots els punts de mesurament. 
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ANÀLISI DE RESULTATS  

Similituds en els resultats 

A partir de les gràfiques de mesurament mostrades en apartats anteriors es pot observar un patró 

que es repeteix en cada un dels quatre intervals de mesura. De forma general, els valors 

mesurats en els punts més pròxims a les vies de comunicació de trànsit rodat principals, tant 

interiors com exteriors al campus, presenten màxims en el nivell de pressió sonora respecte als 

valors presos en punts interiors, on els nivells poden arribar a ser inferiors fins en un 30%. 

Les dades observades posen també de manifest que en les vies principals d’accés i eixida del 

recinte es dóna menor variació entre els nivells sonors mesurats al llarg del seu recorregut, 

encara que els valors màxims es donen, en tot cas, en els punts pròxims a les portes del recinte. 

A més el valor mitjà del nivell sonor en aquests trams és major que el de la mitjana general. 

El nivell de pressió sonora màxim es produeix per a tots els intervals generalment, en punts 

pròxims a les vies de circulació de vehicles: punt 2.1, 3.1, 4.1, 6.7 o 7.6. 

Aquest model de comportament únicament es veu alterat per la realització d’obres que s’estan 

executant dins del recinte, fet que propicia nivells sonors alts en alguns dels punts de mostreig 

pròxims a aquestes. Les obres són les de l’edifici de la Facultat Ciències de la Salut. Altres 

factors que cal remarcar són: els treballs de jardineria amb màquines aspiradores de fulles, gent 

parlant passant prop del sonòmetre o la proximitat amb vies de circulació alienes. 

No es donen grans diferències entre els intervals de mesurament, es pot mencionar que en el 

primer interval (primeres hores del matí) és on s’aprecia el major augment dels valors mesurats, 

atès, en gran part, a la major presència de trànsit rodat dins i fora del recinte i per la presència 

d’obres. La mesura del valor sonor és sensiblement superior a la dels altres tres intervals. 

Si considerem els resultats globals de matí/vesprada/dia s’observa encara més si és possible 

l’homogeneïtat existent entre aquests respecte als valors acústics calculats. 

Zones de màxima i mínima influència acústica 

Hi ha unes quantes zones acústicament diferenciades per la influència de diversos factors com 

ara el trànsit, tant exterior o interior al recinte; les obres de construcció del nou edifici de la 

Facultat de Ciències de la Salut, els treballs de jardineria; i finalment la concentració de gent en 

determinades zones i moments del dia. 

Així doncs, és clara l’afecció que produeix el trànsit rodat de l’avinguda de Vicent Sos Baynat 

sobre el nivell sonor en la zona est del Campus, ja que com pot veure’s en els gràfics, els valors 

màxims de nivell de pressió sonora es donen en aquesta zona (mesures x.1), i, en especial, les 

situades al sud de l’avinguda. Altres zones que cal remarcar són les pròximes a les vies de 

circulació principals en l’interior del recinte. Encara que aquesta conclusió es pot obtenir de cada 

gràfica per a qualsevol interval, s’aprecia amb més claredat en les gràfiques del nivell equivalent 

per al matí, la vesprada o fins i tot el dia. Això és pel fet que en aquestes s’amorteixen, en certa 

manera, els pics de nivell sonor produïts per altres factors puntuals: obres, jardineria, gent. De la 

mateixa manera s’aprecia en les gràfiques de mesurament que els nivells LAeq,5’ registrats en 
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aquests punts, són molt variables en funció de l’hora de mesura atesa la intermitència en el 

funcionament d’aquesta maquinària (obres o treballs de jardineria). 

També es mantenen valors sonors relativament alts en les vies principals d’accés/eixida del 

Campus (mesures 7.x, 2.x, X.7, X.8 I x.9), a causa del pas de trànsit de manera gradual i quasi 

constant al llarg del dia, a excepció de les hores punta en cada interval. 

Sobre les obres de construcció cal comentar que els nivells de soroll que generen depenen en 

gran manera de l’hora de mesurament i del tipus de treball que s’està realitzant. Hi ha 

mesuraments durant els quals les obres romanien sense activitat a causa de la parada per 

esmorzar o perquè estaven esperant material; en canvi, en altres mesuraments s’han enregistrat 

nivells elevats perquè s’estaven realitzar treballs amb màquines especialitzades o descàrrega de 

material en camions. En el 4t interval ja no hi ha obres en el Campus. 

Així mateix s’observa la influència del recorregut dels autobusos per l’interior del Campus, 

sobretot en la zona de parada. Es comenta que la seua influència és relativament escassa encara 

que depèn en gran manera de la coincidència del mesurament amb el pas d’algun d’aquests. 

Pel que fa a les zones on es registra una menor influència del trànsit destaquen les situades en el 

Parc Científic i Tecnològic, zones pròximes als edificis docents (zones centrals del Campus), i en 

el lateral sud del recinte. En aquestes, s’arrepleguen els nivells més baixos, ja que es troben 

allunyades de qualsevol font de soroll, a excepció dels punts pròxims a les obres de l’edifici de la 

Facultat de Ciències de la Salut on els mesuraments són variables en funció d’aquestes. 

Mapes acústics adjunts en l’annex 

La representació gràfica dels mapes acústics de l’annex adjunt s’ha realitzat interpolant 

linealment per a cada posició del Campus, a partir dels nivells equivalents mesurats o calculats 

segons interval. Només té validesa aquesta interpolació en les zones interiors del Campus i 

rodejades pel perímetre de punts de mesura segons el plànol de punts de mesurament de 

l’annex. Les zones exteriors a aquest perímetre descrit pels punts de mesura no s’han de tenir en 

compte. 

Influències externes 

Com ja s’ha mencionat anteriorment, la principal influència externa, són les vies de circulació de 

trànsit rodat en l’exterior del Campus. Aquestes s’hi situen contigües al nord-est (carretera de 

Borriol), sud-oest (autopista AP-7) i sud-est (avinguda de Sos Baynat), i són de doble sentit i 

doble carril. Com es va apreciar en els mesuraments, la major influència acústica es produeix per 

la circulació de vehicles pesats la qual és pràcticament constant al llarg del dia, però és més 

acusada a primeres hores del matí. 

Cal destacar l’afecció de l’autopista AP-7 que, a pesar de la seua llunyania, s’intueix en qualsevol 

interval en els punts situats al nord-oest del Parc Científic i Tecnològic, quan ja no hi ha obres per 

la contornada. S’ha comprovat que en les primeres hores del matí i en horari nocturn el trànsit 

d’aquesta autopista presenta més afluència de vehicles pesats causants del soroll percebut. 

De la mateixa manera, en el punt 1.x s’aprecia dèbilment el soroll procedent de la carretera de 

l’Alcora al sud-oest del Campus. 
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Aquests sorolls de fonts llunyanes s’accentuen més a les hores nocturnes, a causa de la baixada 

de temperatura i de la humitat ambient. 

Les condicions climatològiques, en concret l’existència de vent, també han tingut un paper en els 

mesuraments, no tant per la seua influència directa sobre el sonòmetre, si no per l’acció de 

moviment de les fulles seques dels arbres. Quan aquests factors podien alterar els mesuraments, 

es va optar per deixar de prendre dades i esperar a unes condicions més favorables. 

Una altra influència o font de soroll ja comentada i produïda durant les dates de mesurament són 

les obres de l’edifici Facultat de Ciències de la Salut i la utilització de maquinària especialitzada 

pels operaris de jardineria (arreplega de fulles). Aquests fets produeixen sorolls discontinus i de 

naturalesa molt diversa depenent de l’hora del dia i de la situació. 
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CONCLUSIONS 

La realització de qualsevol mapa acústic de situació a partir de mesuraments in situ porta implícit 

irremeiablement una sèrie d’errors els quals es presenten com insalvables. D’entre altres es 

poden destacar els següents: 

- Impossibilitat de mesurar en tots els punts de la zona proposada. 

- Impossibilitat de mesurar en tots els punts al mateix temps. 

- No es pot mesurar de forma contínua durant un temps indefinit. 

- Variació del soroll de les fonts depenent del dia o situació del mesurament. 

- L’existència de fonts externes puntuals i anormals durant els mesuraments. 

- Condicions atmosfèriques variables. 

- Error produït en la representació gràfica dels mapes: nombre de punts, interpolació, 

influència d’edificacions o superfícies absorbents o reflectors, etc. 

Ateses aquestes condicions pareix impossible realitzar un mapa acústic que reflectisca fidelment 

la realitat de la recepció acústica d’una determinada zona a analitzar. Per aquest motiu, els 

resultats obtinguts en aquest estudi no han de prendre’s al peu de la lletra sense conèixer 

prèviament les condicions anteriors. 

De tota manera, la finalitat d’aquest estudi és donar idea, de la manera més rigorosa possible, de 

la situació acústica en la qual es troba el Campus Riu Sec de l’UJI durant un dia tipus, 

determinant les zones més sensibles i les seues possibles causes. 

 

Aspectes reglamentaris 

La legislació de compliment obligatori que determina els nivells sonors màxims admissibles en 

l’exterior de les zones docents està arreplegada en la Llei 7/2002 i Decret 266/2004 de la 

Generalitat Valenciana, a més de tot allò que s’indica en l’ordenança municipal del soroll i 

vibracions, que en el cas de l’Ajuntament de Castelló, en l’Annex 1 “Nivells sonors exterior 

màxims” s’estableix: 

«En l’ambient exterior, no poden superar-se els nivells sonors de recepció que, en funció de l’ús 

dominant de cada una de les zones assenyalades en el Pla General d’Ordenació Urbana, 

s’estableixen a continuació: 

Dia (8.00 a 22.00 h.) 

Ús dominant: 

Totes excepte industrial: 55 dBA 

Zona industrial: 65 dBA» 
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A partir dels resultats estadístics es desprèn que aquesta condició es compleix com a màxim en 

el 3r interval amb un 50,0% i com a mínim en el 1r interval amb un 33,4% dels valors LAeq,5’ mesurats. 

A partir dels resultats estadístics globals, els mesuraments dia, apareix que el 42,8% de les 

mesures compleix també amb aquesta condició. 

Si s’atén a la normativa autonòmica: Llei 7/2002 i Decret 266/2004, s’especifica en els 

corresponents annexos, els següents nivells màxims de recepció externa per a ús docent: 

Nivell sonor dia: 45 dB(A) 

Nivell sonor nit: 35 dB(A) 

És a dir, segons les taules de resultats, existeixen en determinats períodes de mesura uns pocs 

punts, que compleixen les exigències de qualitat ambiental sonora que estableix la legislació 

autonòmica. No obstant això, si analitzem els resultats obtinguts es dedueix que els nivells sonors 

superiors als exigits no són imputables al propi Campus excepte en certs aspectes que es 

comenten més avant. 

Efectivament, si s’analitzen els mapes de sorolls elaborats, s’observa amb gran claredat que els 

nivells sonors més elevats corresponen a zones situades prop de les vies de trànsit interiors i 

exteriors al Campus i que, per tant, determinen un nivell sonor elevat. Aquestes zones es troben 

en la majoria dels casos, allunyades dels edificis docents on es reben nivells sonors acceptables. 

Les úniques zones el nivell sonor de les quals està en l’interval 45 - 50 dB(A) són zones interiors, 

o les situades en el Parc Científic i Tecnològic (sense trànsit) tal com pot observar-se en els 

mapes de soroll de l’annex. 

Una altra causa important són les obres realitzades en el propi Campus, les quals proporcionen 

nivells relativament alts i afecten de forma substancial als càlculs estadístics. A pesar d’això, 

aquests nivells es poden considerar acceptables si es té en compte que la localització d’aquestes 

es troba prou allunyada dels edificis docents. 

Pel que fa al trànsit rodat per l’interior del Campus és un dels factors a tenir en compte per a 

minimitzar el seu impacte acústic. Una de les mesures correctores a considerar podria ser la 

reducció dels límits de velocitat de circulació pel Campus o la vigilància i el compliment d’aquests 

límits. 

Així mateix, comentar el gran impacte de la maquinària utilitzada en els treballs de jardineria: 

màquina agranadora-aspiradora de fulles o el compressor utilitzat per a la fumigació. Aquests 

sorolls són de tipus puntual, però molt apreciables pels elevats nivells produïts. 

Altres fonts de menor influència són la maquinària de climatització situada en les proximitats de 

l’edifici del Consell Social i l’emissió de música en els bars del Jardí dels Sentits. Aquestes fonts 

són d’emissió contínua que per la seua intensitat no afecten en gran manera a aquest estudi, 

però són apreciables i en alguns casos molestes. 
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