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OBJECTE 

En aquest annex es du a terme un estudi comparatiu dels resultats obtinguts en el passat informe 

acústic realitzat al novembre de 2012, amb els obtinguts en l’actualitat (novembre 2017) i mostrats 

en aquesta memòria. 

 

METODOLOGIA 

La comparació es basa principalment a analitzar els mapes de soroll generats a partir de les 

diferències de nivells sonors en cada punt i en cada interval de mostreig. 

En l’actual informe de 2017 s’han mantingut la situació i nomenclatura dels punts de mesura per a 

coincidir amb els considerats per a 2012. Així mateix, els quatre intervals de mostreig coincideixen 

en ambdós informes. 

En primer lloc s’ha realitzat una taula on es comparen tots els mesuraments realitzats en els dos 

informes, calculant la diferència de nivells (LAeq), veient així l’increment o disminució del soroll de 

l’informe de 2017 respecte al de 2012. 

A partir d’aquesta taula s’elaboren mapes de soroll en tots els intervals contemplant la variació de 

soroll en cada punt. També es realitzen mapes d’equivalències matí, vesprada i dia, que resulten de 

calcular les mitjanes de les variacions per a cada punt de mostreig. 

Igual que per a cada informe, es realitza l’estudi estadístic en el qual s’analitza la distribució de les 

variacions per a cada interval. 

Per a finalitzar, es redacta el punt de conclusions on es comenta el resultat de l’anàlisi comparativa; 

es destaquen les possibles causes o incidències que motiven les variacions de soroll entre els dos 

informes. 

En la taula següent s’han calculat les mitjanes de les diferències resultants en els distints intervals. 

 

Interval 

Variació 

Laeq, mitjana 

Variació LAeq Variació LAeq 

Matí / Vesprada Dia 

1r; 8.00 - 11.15 h 0,71 
0,77 

0,09 
2n; 11.15 - 14.30 h 0,82 

3r; 15.30 - 18.45 h -0,87 
-0,58 

4t; 18.45 - 22.00 h -0,28 
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CONCLUSIONS 

Influència del trànsit rodat 

En els mapes s’observa que generalment el soroll ha disminuït en l’avinguda de Vicent Sos Baynat 

i en la carretera de Borriol, externes al Campus. Això pot ser per la disminució de la velocitat del 

trànsit ja que s’han incorporat semàfors i per la millora quant a sorolls del parc automobilístic. 

També s’aprecia disminució en els nivells de soroll en alguns dels carrers interiors a causa de la 

menor velocitat dels vehicles. 

En canvi, sí s’aprecia un increment de soroll en algunes de les vies de circulació de vehicles de 

l’interior com les situades al nord-oest i que rodegen la zona esportiva. Això pot ser perquè el 2012 

era escassa la circulació per aquestes vies. S’ha obert nou accés al nord des de la carretera de 

Borriol i s’han construït nous edificis en la zona sud-oest. 

Influència de les obres 

S’aprecien punts on ha sorgit un pronunciat augment dels nivells de soroll en determinats intervals 

diaris. Aquests són els pròxims a les obres que s’estan realitzant en l’actualitat en l’edifici de la 

Facultat Ciències de la Salut. 

De la mateixa manera, també hi ha punts on han disminuït considerablement a causa de l’existència 

d’obres el 2012 i l’absència d’aquestes en l’actualitat. Això s’aprecia en els punts pròxims a 

l’edifici “Animalari”. 

Zona interior Campus 

Generalment totes les zones pròximes als edificis docents i en la zona de bulevard mostren una 

disminució de soroll respecte a 2012, causada principalment per l’absència de trànsit rodat. 

En la zona de l’Àgora, el soroll es manté pràcticament en els mateixos nivells que el 2012. 

Bàsicament, i veient les dades globals, el nivell de soroll ha augmentat lleugerament respecte a 

2012, encara que s’aprecia escassa diferència i tenint en compte l’aparició de factors externs com 

ara noves obres de construcció (situació anormal) que distorsionen els resultats. 
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