
A4

A4

A4

A4

A4

B1

B1

B1

B1

497250.1

497250.1

499104.0

499104.0

4623102.3 4623102.3

4624568.5 4624568.5

Cartografia de referència: Institut Cartogràfic de Catalunya

Font: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

Escala

             Generalitat de Catalunya
             Departament de Territori 
             i Sostenibilitat
             Direcció General 
             de Qualitat Ambiental

   Municipi:
        SANTA CRISTINA D'ARO
   Nucli: 
        Canyet de Mar

1:4000

   Mapa de Capacitat Acústica
   Zones de sensibilitat acústica i
   usos del sòl
   2011

50 0 150 m

Ln (2 3 h – 7 h ) Le (21  h – 23 h) Ld (7  h – 21 h) Ln (2 3 h – 7 h ) Le (21  h – 23 h) Ld (7  h – 21 h) 

OBJECTIUS DE QUALITAT ACÚSTICA  

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)

(A1)  Espais d’interès natural, altres i zona ZEPQA

(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural 

(A3) Habitatges situats al medi rural 

(A4) Predomini del sòl d ’ ús residencial

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)

(B1)  Coexistència de sòl d’ús residencial amb act ivitats i/o
inf raestructures de transport existents

(B2)  Predomin i del sòl d’ús terciari diferent a (C1)

(B3)  Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d ’ús industrial

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)

(C1) Usos recreatius i d’espectacles

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial 

(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals d’inf raes-
t ructures de transport o a ltres equipaments públics /  
Zona de soroll

Zona ZARE
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- Valors d'atenció: en les zones urbanitzades existents i per als usos del sòl (A2), (A4), (B2), (C1)
   i (C2), i per a habitatges existents en medi rural (A3), el valor límit d'immissió s'incrementa en 5 dB(A).


