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PROJECTE FI DE CARRERA

RESUM (màxim 50 línies)

El projecte consta d'una introducció al so i les ones sonores,  aixi com als factors
que influeixen en la seva transmissió a través del camp obert, vist des de el punt de
vista purament físic
La percepció que té l'ésser humà del so, no es correspon de manera lineal amb les
variacions  físiques,  es  a  dir,  la  nostra  orella  només  es  sensible  a  variacions
relatives  del  doble  o  la  mitat  del  valor  sonor  inicial.  Es  per  això  que  per  fer
mesures de so, utilitzem el mètode logarítmic i parlem de decibels. 
La psicoacústica es la branca de l'acústica que estudia la percepció que te l'orella
del so que rep de l'exterior.
En una instal·lació de megafonia a l'aire lliure, s'ha de contemplar les possibles
molèsties als  veïns que estiguin en habitatges propers a l'estació.  Aquest  es un
tema delicat, perquè a vegades els habitatges estan tant a prop de la via, que les
molèsties son inevitables.
S'ha fet un estudi teòric, de l'efecte que provoca l'orientació dels altaveus en l'espai
al  voltant  de  l'estació   i  s'explica  un  exemple  d'instal·lació  en  una  estació  de
ferrocarril 

Paraules clau (màxim 10):

Decibels Megafonia Andana Canalització

Arqueta Marquesina Altaveus
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1.Introducció

1. Introducció

Una  instal·lació  acústica  d'informació  al  viatger  a  les  andanes  d'una  estació  de  ferrocarril,  consta
bàsicament de 4 elements ( fig 1.1 ): 
Una font d'àudio ( micròfon, sistema de transmissió digital/analògic, etc ), que transmeti la informació de
veu.
Un sistema amplificador, que adeqüi el nivell del senyal fins que es pugui reproduir correctament amb el
volum necessari perquè el missatge es pugui escoltar bé.
Un cablejat, que uneixi el sistema amplificador amb el sistema reproductor ( altaveus )
Uns altaveus, col.locats en el lloc adequat en funció de les característiques de l'andana i el seu entorn
( veïns, hospitals, etc.)

Fig 1.1 Esquema general de megafonia

1.1. Objectiu

Es tracta  de sonoritzar les andanes d'una estació de ferrocarril  tipus  a l'aire  lliure,  de forma que els
missatges de veu siguin el mes intel·ligible possible per els viatgers, alhora que no molestin als veïns de
les rodalies de l'estació

1.2. Antecedents

Anteriorment hi havia una instal·lació molt antiga que s'ha anat deteriorant tant pel pas del temps, com
per l'acció de les rates, que han malmès una part del cablejat, fent que sigui necessari un canvi complet de
la instal·lació exterior

1.3. Consideracions preliminars

Per poder sonoritzar correctament una andana, hem d'entendre primer, el mecanisme que tenen les ones
de propagar-se a l'aire i la manera que té l'oïda humà per escoltar el so.
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2.El so

2. El so

2.1. Introducció

El so és una successió de canvis de pressió (compressions i dilatacions) en un medi (sòlid, líquid o gas),
provocats per una vibració que s'hi transmet en forma d'ones sonores. La vibració provoca alteracions
mecàniques a les partícules del medi creant canvis de pressió que es propaguen en totes direccions a partir
del punt on hi ha la vibració. Una ona sonora és un canvi continu de la pressió que es transmet i viatja a
través d'un medi a la velocitat del so.
Els humans, i també molts animals, podem percebre el so mitjançant el sentit de l'oïda

2.2. Velocitat del so [1] 

La velocitat del so depèn del medi a traves del qual es transmet.
En sòlids, la formula de la velocitat de propagació longitudinal del so es:

c=√ E
ρ

( 2.1 )

on 
E = mòdul d'elasticitat de Young 
ρ = densitat del material

Per a un material elàstic lineal, per exemple una barra recta estirada, el mòdul d'elasticitat longitudinal és
una constant proporcional a la tensió exercida i la deformació que apareix a la barra 
En el cas de l'aire, podem calcular el mòdul de Young a partir de la llei adiabàtica ( sense transferència de
calor ) dels gasos:

PV γ=constant ( 2.2 )

on 
P = pressió del gas ( en Nm-2  )
V = volum del gas ( en m3 )

γ  = es una constant que depèn del gas : es la raó de les calors específiques ( γ =Cp/Cv ). En el cas de
l'aire te un valor de 1,4

Podem utilitzar aquesta formula perquè la pertorbació es mou tant de pressa que no hi ha temps de fer
transferència de calor en el procés de compressió i dilatació. 
En el cas dels sòlids, la tensió mecànica que provoca la deformació elàstica, es la força aplicada. En el cas
dels gasos tenim que la compressió o dilatació, es proporcional a la pressió exercida, per tant podem dir
que el modul elàstic dels gasos seria:
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2.El so

Egas =  γP (2.3)

La densitat d'un gas es:

ρgas =
mV
V

=
PM
RT

(2.4 )

on
m = massa del gas en kg
M = pes molecular del gas en kg.mol-1

R =  La constant universal dels gasos ( 8,31 J.k-1 .mol-1 )
T = temperatura absoluta en graus Kelvin 

c=√ γ.R.T
M

( 2.5 )

En el cas de l'aire R/M =287 J.kg-1,
 γ =1,4 
 T= 293,15ºK (  293,15 -273,15 = 20 ºC )

que ens dona una velocitat aproximada de 343 m/sg a 20ºC 

La velocitat   de propagació del so, es veu afectada  principalment per la temperatura,  per cada grau, la
velocitat augmenta aproximadament en 0,6m/s. La humitat relativa de l'aire quasi no afecta  la velocitat
del so, però afecta a la distància de propagació.

2.3. Propagació d'ones sonores 

Agafarem de referència un transductor electroacústic : un altaveu dinàmic (de bobina mòbil ).
Quan el senyal elèctric, procedent de l'amplificador, arriba a l'altaveu, actua sobre una bobina mòbil, es
crea un camp magnètic que canvia de sentit d'acord amb aquest senyal. Aquest flux magnètic,  interactua
amb un segon flux magnètic continu, generat normalment per un imant permanent que forma part del cos
de l'altaveu,  provocant una atracció o repulsió magnètica que desplaça la bobina mòbil  i  a l'hora el
diafragma adherit  a  ella.  Al   vibrar  el   diafragma mou l'aire  que te  davant  d'ell,  generant  així  unes
variacions de pressió que son les ones sonores. 
Podem fer una simulació de la vibració de les partícules d'aire, amb un conjunt de pilotes de golf unides
entre sí per molles elàstiques. Al desplaçar el diafragma cap endavant, empeny les molècules d'aire que hi
ha davant seu, és com si colpegéssim una pilota de golf, ( fig 2.1 ) que al desplaçar-se xoca amb la pilota
del costat i així successivament, [2] creant un pols que es desplaça en la mateixa direcció del cop, en el cas
de  l'altaveu,  al  llarg  del  seu  eix.  Es  propaga  el  moviment  sense  un  desplaçament  apreciable  de  les
partícules, que nomes oscil·len al voltant del seu punt d'equilibri. Anàlogament, quan la membrana de
l'altaveu es desplaça cap enrere, les partícules es veuen absorbides, creant un buid que l'ompla la partícula
del costat. Si en lloc de ser un pols, generem un moviment periòdic de la membrana que es mou endavant
i enrere, i en un interval, prenem el valor de la pressió de l'aire, veurem que hi ha punts on la pressió es
màxima i d'altres on es mínima. La distància entre màxims o mínims, es constant i depèn de la freqüència
amb la que es mou la membrana. Entenem per freqüència el nombre de vegades per unitat de temps que
es produeix un esdeveniment o pertorbació.

12 



2.El so

Fig 2.1 Simulació de la vibració de les partícules d'aire

Un altre exemple per veure la propagació de les ones, es: Imaginem un llac o un diposit gran, amb l'aigua
en  repòs.  Si  llancem una  petita  pedra  a  la  superfície  veurem com es  formen  una  serie  de  cercles
concèntrics  al  voltant  de  la  pedra  que s'allunyen del  punt  d'impacte.  Si  representem un tall  vertical,
perpendicular a la superfície de l'aigua, veurem com es pot  apreciar una ondulació molt semblant a la
fig  2.2, amb la diferència que en lloc de ser constant l'alçada de la cresta (amplitud  ), va disminuint
conforme s'allunya del centre. Això ens porta a considerar que l'amplitud, varia amb la distància. D'això
se'n diu atenuació. En el cas del so, la percepció auditiva està relacionada amb l'amplitud: contra mes gran
es l'amplitud, mes alt percebem el so, encara que, com veurem mes endavant, no manté una relació lineal
l'amplitud amb la percepció auditiva. 
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2.El so

Fig 2.2 Variació sinusoïdal de l'amplitud a l'espai

La distància  entre  2 crestes(màxim )  o  dues  valls  (mínim )  en un moviment  periòdic,  es  constant  i
s'anomena longitud d'ona ( λ ). La relació entre velocitat, freqüència i longitud d'ona es

c =  f. λ ( 2.6 )
on 

c = velocitat del so en m.sg-1

f = freqüència del so en Hz ( cicles.sg-1 )
λ  = longitud d'ona en m

El període T, es el temps que triga un punt des de que es alterat per la pertorbació. de la ona, fins que
torna a la posició inicial, després de passar per el màxim i el mínim. Es el temps que triga la pertorbació.
en recórrer la longitud d'ona. Es l'invers de la freqüència ( T= 1/f ).

La fase fa referència al moment en el qual considerem l'inici de l'ona. En general la fase pren importància
quan comparem dues ones. A la fig 2.3, tenim dues ones desfasades entre elles, es a dir que no tenen la
mateixa fase

Fig 2.3 Dues senyals desfasades

La impedància acústica Z acústica  es defineix com la relació entre l'amplitud de la component de la pressió
respecte a l'amplitud de la component de la velocitat i es similar al concepte d'impedància elèctrica [3]
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2.El so

Zacustica =
Amplitut de la component de la pressió
Amplitut de la component de la velocitat

=
P
U ( 2-7 )

L'amplitud de  la pressió es funció de l'elasticitat ( mòdul de Young ) de l'aire, i l'amplitud de la velocitat
es funció de la densitat; això ens permet calcular la impedància com Zacustica=√E ρ  , però com que la
velocitat del so també depèn del modul de young i de la densitat, a 20ºC, tenim:

 Densitat de l'aire ρ = 1,21 kg.m-3

Velocitat del so a l'aire c = 344 m/sg

Zacustica =√E ρ=√ ρ2 E
ρ

= ρc=1,21 x344 =416kg /m2 sg ( 2.8 )

2.4. Fenòmens físics que afecten la transmissió del so [4]

2.4.1. Absorció 

Es la relació entre l'energia incident  i l'energia reflectida per un material quan hi incideix una ona sonora.
El seu valor varia entre 0 ( es reflecteix tota la energia) i 1 ( tota la energia s'absorbeix ).  Es el que es
coneix com coeficient d'absorció α

 α= Ea /Ei  on Ea =  energia absorbida
 Ei =  energia incident
 Ea = Ei  – Er =Ed + Et Ed  = energia dissipada
 Et =  energia transmesa

Er =  energia reflectida

El coeficient d'absorció depèn del material i de la freqüència de l'ona incident.

Fig 2.4 Ona incident, reflectida i refractada

2.4.2. Reflexió 

Es produeix quan l'ona sonora incident canvia de direcció al xocar contra un objecte. La reflexió provoca
dos fenòmens: l'eco i la reverberació.
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2.El so

2.4.2.1. Eco[5]

 Es una reflexió única del missatge que rebota contra una superfície plana llunyana i arriba a l'emissor
amb un temps igual o superior a 0,1 segons, que correspon a una distància igual o superior a 17 m.

2.4.2.2. Reverberació 

Es la capacitat  d'un local  per perllongar la duració d'un so – un cop s'ha interromput-  per efecte de
múltiples reflexions contra les parets. Es produeix quan la diferencia entre el so emès i el reflectit, es
inferior a 0,1 segons.

2.4.3. Refracció 

Quan el so passa d'un medi a un altre de densitat diferent, varia la seva velocitat  de propagació  i es
produeix una desviació en la seva trajectòria. També podem considerar que una diferència de temperatura,
també es un medi diferent, doncs el so es propaga  mes ràpidament a l'aire  calent que  a l'aire fred, segons
es desprèn de la formula 2.5. 
 
Les ones sonores segueixen els principis generals de les lleis de Snell ( vegeu fig 2.4 ):

Llei de la reflexió: θ1 = θ'
1        ( 2.9 )

Llei de la refracció:
sin (θ1)

c1

=
sin (θ2)

c2

( 2.10 )

on θ1 = angle d'incidència  
θ'

1  = angle de reflexió θ2 = angle de refracció
c1 = velocitat de l'ona en el medi 1 c2 =   velocitat de l'ona en el medi 2

Si el so es propaga a través de l'aire, a una temperatura T1, i passa a una zona on la temperatura es T2, la
llei de refracció es transforma en:

sin(θ1)

sin (θ2)
=

c1

c2

=
√T 1

√T 2

( 2.11 )

on:   T1 i T2 son les  temperatures, en graus Kelvin, de l'aire. 

Quan la temperatura de l'aire disminueix amb l'alçada,  ( fig 2.5 ), T1  es mes gran que T2 ,  l'angle θ1 ,  es
mes gran que θ2   i el so té tendència a pujar, per tant l'atenuació horitzontal, es superior a la que es podria
esperar segons la llei inversa del quadrat de la distància que veurem mes endavant. Quan T1 < T2 , el so es
veu reforçat, ja que té tendència a baixar 
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Fig 2.5: refracció del so a l'aire

2.4.4. Difracció

Es la  capacitat  que tenen les  ones de rodejar  un objecte que s'interposa en la seva direcció i  seguir
propagant-se.  Quan una  ona incideix sobre un objecte,  el  seu camí  es veu interromput,  però un cop
sobrepassat  l'objecte,  la  vibració  de  les  molècules  d'aire,  afecta  una  regió  pròxima  a  la  línia  de
propagació. Segons el principi de Huygens , qualsevol punt d'un front d'ones, es pot convertir en un nou
focus  emissor  d'ones  idèntiques  al  que  les  va  originar;  quan l'ona  incideix  sobre  un  obstacle  o  una
obertura que impedeix la seva propagació, tots els punts del pla es converteixen en fonts secundaries
d'ones, emetent noves ones difractades. ( fig 2.6 ). Si un obstacle ( obertura ) es gran en comparació amb
la longitud d'ona, l'efecte de la difracció es petit,  i l'ona es propaga en línia recta, de forma semblant a
com ho faria un feix de partícules. Si la mida de l'obstacle ( obertura ) es comparable a la longitud d'ona
(  λ  ),  els  efectes  de  la  difracció  son  grans  i  l'ona  es  comporta  com si  procedís  d'una  font  puntual
localitzada a l'obertura. 

a b

Fig 2.6 Difracció
a ) Difracció produïda per una obertura petita en relació a λ  
b) Difracció produïda per un obstacle en funció de la freqüència
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2.4.5. Difusió 

Si la superfície on es reflecteix l'ona, presenta alguna rugositat, l'ona reflectida no segueix una sola línia,
sinó que es descompon en múltiples ones. 

2.4.6. L'efecte del vent 

Generalment la velocitat del vent es petita prop de terra, però augmenta amb l'altura. Si l'ona segueix la
mateixa direcció del vent, es desvia cap a terra, en canvi , si va en contra del vent, es desvia cap amunt
( fig 2.7 ).

Fig 2.7 Efecte del vent

2.5. Atenuació en funció de la distància [6]

El so no es propaga en una sola direcció, sinó en les tres direccions de l'espai en forma esfèrica. Sabem
que l'àrea d'una esfera es: A= π r2 Això vol dir que si doblem la distància a la qual situem l'observador,
doblem el radi de l'esfera i la seva àrea s'haurà multiplicat per quatre, es a dir dos al quadrat.
La intensitat de so es defineix com la potència per unitat de superfície i la intensitat de so en funció de la
distància a la font és 
 

I =
W font.

Aesfera

=
W font.

4πr2 ( 2.12 )

On
I es la intensitat de so ( en W m -2 )

Wfont es la potència de la font ( en W )
r es la distància des de la font ( en m )

per tant, la intensitat del so disminueix en funció del quadrat de la distància 
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3. Psicoacústica: La percepció del so

3.1. Com hi sentim?

Des de que s'emet un so des d'una determinada font sonora, fins que podem afirmar que l'hem sentit,hi ha
tot un procés: Es genera a la font,  es transmet a través de l'aire,  és captat per l'orella i  finalment  és
interpretat per el cervell. La fig 3.1, ens mostra una secció esquemàtica de l'orella humana.

Fig 3.1 Anatomia de l'orella

3.1.1. Breu anatomia de l'orella

L'orella es divideix en tres parts: externa, mitjana i interna.
L'orella externa està formada per la part visible que és el pavelló auditiu, el canal auditiu i la membrana
del  timpà.  Les  variacions de pressió  de  l'aire,  produïdes  pel  so,  son recollides  pel  pavelló auditiu  i
dirigides a través del canal auditiu al timpà , que vibra. 
L'orella mitjana, es una càmera d'aire que conté tres ossets: el martell, l'enclusa i l'estreb, que transmeten
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de forma mecànica, les vibracions del timpà a l'orella interna. A la paret inferior de l'orella mitjana, hi ha
un conducte anomenat Trompa d'Eustaqui, que es connecta amb la faringe i permet l'entrada i sortida
d'aire, equilibrant les diferències de pressió entre l'interior i l'exterior.
L'orella interna es una cavitat complexa, plena de líquid i ubicada dins de l'estructura òssia del crani, que
s'encarrega de transformar les vibracions mecàniques de l'orella mitjana, en senyals elèctrics que, a través
del  nervi  auditiu,  s'envien al  cervell,  que s'encarrega d'interpretar  els  senyals  i  construir  la percepció
sonora.
El so es caracteritza per la seva amplitud, freqüència  i timbre. 

3.2. Quantificant el so [7]

L'amplitud fa que sentim un soroll mes fort o mes fluix. La pressió sonora mes dèbil que pot escoltar una
persona mitja, a 1 kHz, es de 20 micro pascals ( 20μPa = 2x10-5 Pa = 2x10-5 Nw/m2 ) i la mes forta
sense sentir dolor, es de l'ordre de 200 Pa = 200  Nw/m2 , cobrint una gama dinàmica de 1 : 10.000.000.
Tenint en compte que la percepció del so no es lineal, sinó logarítmica, a l'hora de mesurar la pressió
sonora s'ha preferit una escala relativa logarítmica . 

Es defineix el Bel, com una relació logarítmica en base 10 entre dues potències

B= log(
w
w0

) ( 3.1 )

A la pràctica el Bel es una unitat massa gran i es fa servir el decibel, que es una dècima part del Bel

dB=10 log(
w
w0

) ( 3.2 )

Si  parlem de  potències  acústiques  a  l'aire,  i   W0 es  un  nivell  de  referència  d'un  pico  watt,  llavors,
l'expressió anterior s'anomena nivell de potència acústica ( PWL ).
 

PWL= 10 log (
w
w0

) ( 3.3 )

on w0 = 10-12 W.

3.2.1. Intensitat del so, potència i nivell de pressió

El  nivell  de  la  intensitat  del  so  (  SIL )  es  una  mesura  del  flux  d'energia  (  potència  )  que  travessa
perpendicularment una superfície  en una direcció determinada: I = pot(W) / àrea ( m2 )

SIL =10log [
I real

I ref

] ( 3.4.)

on Ireal es la intensitat del so que volem mesurar  
Iref = 10-12 w/m2, es la intensitat de referència

El nivell de potència del so ( SWL ) o ( PWL ), mesura la quantitat de potència radiada en totes direccions
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SWL =10 log [
W real

W ref

] ( 3.5 )

on Wreal ,es la potència del so que volem mesurar
Wref = 10-12 w, es la potència de referència

3.2.1.1. El nivell de pressió del so ( SPL )

Tal com hem vist anteriorment, l'orella humana es sensible a la pressió que provoca el so sobre el timpà,
per tant es raonable mesurar la pressió del so. 
Definirem el nivell de pressió sonora ( SPL ) de la manera següent:

SPL=10log [
P real

2

P ref
2 ]= 20 log [

P real

P ref

] ( 3.6 )

  on Preal es la intensitat del so que volem mesurar
Pref = 2x10-5 Pa, es la intensitat de referència

La percepció del so no es lineal, sinó logarítmica, per tant, a l'hora de mesurar la pressió sonora definim
SPL (Sound Pressure  Level  )  es  el  nivell  de  pressió  sonora  expressada  en dB.  El  llindar  mínim de
l'audició humana normal, es considera que és 0 dB SPL. El llindar de dolor per l'orella humana sana és de
120 dB SPL

3.2.2. L'efecte de la distància i d'altres coses

Cada vegada que doblem la distància, disminueix en 6 dB la SPL.[8]

El mínim increment ( o decrement ) que percep l'orella es de 3dB; això vol dir doblar o reduir a la meitat
la potència aplicada

Freqüència: El rang de sons audible per els éssers humans joves, es situa en una franja que va des dels 20
Hz  als  20 kHz. A partir dels 25 anys aproximadament, la capacitat de sentir les freqüències mes altes, es
va reduint.

Els sonòmetres mesuren la  Leq (Equivalent continuous sound level) [9]

Hi ha 3 Classes de sonòmetres segons la seva precisió  i una classe 0 que s'utilitza en laboratoris per
obtenir nivells de referència
Classe 1: Incertesa Inferior a 1,5 dB, permet el treball de camp amb precisió
Classe 2 precisió entre 1,5 i 3 dB, permet fer treballs generals de camp
Classe 3 : es el menys precís i  només permet realitzar mesures aproximades.
La norma IEC 61.672 elimina les classes 0 i 3,deixant només les classes 1 i 2.
Els sonòmetres acostumen a tenir un commutador per canviar de rang de mesura,per aconseguir una bona
relació senyal-soroll en la lectura.
Els sonòmetres integradors, tenen un commutador per seleccionar una corba de ponderació per adequar al
tipus de mesura que vulguem realitzar.
Corba A (dBA). Incorpora un filtre segons la freqüència del so de tal manera que s'ajusta bastant bé a la
percepció que te l'orella humana, per sons de baixa intensitat. S'utilitza aquesta corba, per legislar sobre
els nivells permesos de contaminació acústica a la qual es pot sotmetre una persona.
L'orella no capta totes les freqüències igual, a igual pressió hi ha sons que sembla que sonin mes forts o
mes fluixos, en funció de la seva freqüència.  Es per això que per determinar la l'efecte de so, s'han
establert les corbes  isofòniques es a dir de igual sonoritat.
Aquestes corbes calculen la relació existent entre la freqüència i la intensitat,  (en decibels) de dos sons
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per a que siguin percebuts com igual de forts per l'orella. Tots els punts situats sobre una mateixa corba
isofònica tenen la mateixa sonoritat. La unitat es el fon
Així, si 0 fon, correspon a una sonoritat amb una intensitat de 0 dB i una freqüència de 1 kHz, també una
sonoritat de 0 fon podria correspondre a una sonoritat de 60 dB  de pressió i una freqüència de 70 Hz.
Les primeres corbes isofòniques les van establir Fletcher i Munson al 1930. [10]

Fig 3.2 Corbes isofòniques
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4. Consideracions mediambientals de soroll que puguin afectar als 
    veïns, per la seva proximitat a l'andana.

Quan estem ubicats en un espai qualsevol, ja sigui a la natura o a la ciutat, es produeix una interacció
entre  l'activitat  humana  i  el  medi  ambient.  Aquestes  interaccions,  estan  en  major  o  menor  mesura,
regulades a traves de normes i lleis específiques. En el cas d'una estació de ferrocarril, hem de considerar
diversos sorolls: el  propi de la maquinaria ( trens i unitats diverses ) i el soroll afegit per el sistema de
megafonia. 
El  soroll  dels trens es va reduint  amb els diferents avenços de la tecnologia de fabricació,  fent cada
vegada unitats menys sorolloses i condicionant les vies per esmorteir al màxim les vibracions
El  soroll  de  la  megafonia.  es  pot  ajustar  seleccionant  el  volum adequat  a  la  legislació vigent.   Llei
16/2002, de protecció contra la contaminació acústica  Generalitat de Catalunya

4.1. Que es el soroll?

Segons  la  definició  que  dóna  la  Llei  16/2002,  de  protecció  contra  la  contaminació  acústica  de  la
Generalitat de Catalunya, el soroll es un contaminant físic que consisteix en una barreja complexa de sons
de freqüències diferents, que produeix una sensació auditiva considerada molesta o incòmoda i que amb
el pas del temps i per efecte de la seva reiteració pot esdevenir perjudicial per a la salut de les persones.
Hi ha un extracte d'aquesta llei a l'annex de soroll.
Per tal de minimitzar les molèsties produïdes pel soroll, hi ha una legislació que protegeix les persones en
front del soroll.

4.1.1. Legislació Europea

En primer lloc hi ha la Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002,
sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. (DOCE n. L 189, de 18 de juny de 2002) , que estableix una
serie  de  recomanacions  de  caràcter  general,  per  que  cada  país  membre,  les  desenvolupi  segons  les
característiques pròpies del seu territori. 
Entre d'altres fa esment a la necessitat d'elaborar un mapa estratègic de soroll, i un sistema de control del
soroll emès per les diferents activitats humanes.

4.1.2. Legislació espanyola.

També hi ha la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, de l'estat espanyol, que en el seu apartat d),
dona la competència a l'ajuntament o a la comunitat autònoma , si l'àmbit es superior al municipal.

4.1.3. Legislació catalana

A Catalunya existeix la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica de la Generalitat de
Catalunya.  A l'annex de soroll,   hi,  ha un extracte dels articles que poden afectar al camp ferroviari.
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També en aquest  annex hi ha un recull legislatiu de la Generalitat de Catalunya per a la gestió i avaluació
de l'acústica ambiental i es fixen un criteris per elaborar el mapa de capacitat acústica en el sector viari,
ferroviari marítim i aeri.

4.1.4. Legislació municipal

La  directiva  municipal  depèn  de  cada  ajuntament,  però  en  podem donar  unes  orientacions  extretes
d'articles que consideren el soroll ferroviari, per exemple el treball de Rosa Maria Matas López y Pedro
Pérez del Campo de la Gerencia de Medio Ambiente de Renfe, titulat "El ruido en las lineas ferroviarias"
reflectit a l'annex de soroll., on es fa un anàlisi de l'impacte ambiental en les infraestructures de nova
construcció i en les ja existents, però que estan en una zona on es construeixen nous habitatges.
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5. Altaveus i so

Per sonoritzar una andana exterior, necessitem saber: Les zones de cobertura dels altaveus, la potència
acústica necessària per cobrir  la zona,  la geometria de l'andana,  el soroll  de fons,  la normativa legal
aplicable a la zona de veïns.

5.1. Zones de cobertura dels altaveus

Les  zones de cobertura dels altaveus, es  determinen a partir de la informació que dóna el fabricant, ja
sigui a través d'un diagrama polar de radiació - que indica en quines direccions el so te una atenuació o be
un reforç ( fig 5.1 ), o bé segons l'angle de cobertura a una freqüència determinada, com a la fig 5.2

Fig 5.1 Diagrama polar Fig 5.2 Angle de cobertura
r(φ) = 2sin(4φ )

5.1.1. Angle de cobertura

L'angle de cobertura  es l'angle dins del qual el nivell de la pressió sonora (SPL), disminueix en 6 dB
respecta la SPL del l'eix de l'altaveu. Hem de procurar que  tot l'espai a sonoritzar, estigui dins de l'angle
de cobertura  d'algun dels  altaveus instal·lats,  per  evitar   zones  “fosques”,  (zones   on el  so no te  la
intensitat necessària per que el missatge sigui correctament intel·ligible.) 
L'angle de cobertura es pot veure afectat si hi ha objectes entre l'altaveu i el receptor humà ( la persona
que ha d'escoltar el missatge )

5.1.2. Potència acústica

 La potència acústica  necessària  per cobrir  l'espai  que volem sonoritzar,  la  determinarem en base al
nombre d'altaveus a instal·lar i a la potència que tingui cada altaveu
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5.1.3. Geometria de l'andana

No totes les andanes son iguals, n'hi ha  rectes i sense gaires obstacles , d'altres tenen una forma corba i
d'altres tenen obstacles grans, per exemple la paret de la caixa de l'ascensor. 

5.1.4. Soroll de fons

Si  l'estació està  situada en un lloc  apartat,   amb poca circulació de vehicles  aprop i  no hi  ha  gaire
afluència de viatgers, amb poca potència en tindrem prou; si a mes a mes la gent es concentra en una zona
no gaire gran, podem posar pocs altaveus.
Per una bona intel·ligibilitat de la megafonia en locals oberts- com en el cas de l'estació- es suficient una
relació senyal/soroll  ( SNR signal-to-noise-ratio ) de  15 dB

Cada municipi,  te la potestat de dictar unes normes de convivència,   per evitar  que el volum de les
diferents activitats puguin molestar als ciutadans, establint uns valors màxims de soroll permès, tant en
horari diürn com en horari nocturn. La megafonia s'ha d'adaptar el màxim possible a aquestes normes., tot
i que esta considerada com a infraestructura pública 

El  so  que  escoltem per  megafonia,  es  genera  a  l'altaveu  com una  ona  esfèrica,  modificada  per  la
geometria del propi altaveu. Per generar una ona plana, és necessari que la font d'àudio, sigui molt mes
gran que la longitud d'ona del so generat ( mes de 10 vegades mes gran ) [11], si la freqüència de la veu
esta en una franja que va aproximadament des d'els 100 Hz a 45 dB ( o 60 Hz a 55dB ), segons la figura
5.3,[12]  fins 5,5kHz a 45 dB, al voltant de 5000 Hz, la seva longitud d'ona λ seria: λ =c/f segons la
fórmula (2.6);  λ =340/5000 = 0,068m. Un altaveu capaç de generar una ona plana d'una freqüència pura
de 5000 Hz,  hauria  de tenir  un diàmetre de mes de 7 m,  cosa que no es pràctic  ni  econòmicament
assumible

Fig 5.3 Llindar d'audició i de dolor per l'orella humana.
Inclou el rang de la veu en conversa i la música
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5.2. Factors que caracteritzen una font sonora 

Els  factors  mes  importants  que  caracteritzen  una  font  sonora  son:  el  diagrama  de  directivitat  i  el
rendiment, ambdós dependents de la freqüència. 

5.2.1. Directivitat i diagrames polars.

La directivitat es la capacitat que té un micròfon de recollir senyal en funció de la orientació relativa de la
font sonora. La directivitat indica si el micròfon captarà més o menys senyal de la font sonora en funció
de la direcció on "apunti" el micròfon. La directivitat és una variable que depèn dels tres eixos de l'espai. 
La directivitat es representa gràficament mitjançant els diagrames polars o de directivitat. 
Les respostes polars a las que s'ajusten en major o menor mesura els micròfons es mostra a les figures
següents:  

Tipus de resposta polar en micròfons

Fig 5.4 Resposta omnidireccional Fig 5.5 Resposta bidireccional

Fig 5.6 Resposta cardioide Fig 5.7 Resposta super cardioide
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Fig 5.8 Resposta hiper cardioide Fig 5.9 Resposta ultra cardioide

El diagrama polar s'interpreta fent coincidir 0º - 180º amb l'eix del micròfon, tal com es mostra en el
diagrama de resposta omnidireccional de la fig 5.4. Els  micròfons tenen el diafragma circular, el patró de
direccionalitat té simetria de revolució i no varia encara que el micròfon giri sobre el seu propi eix. 
En el cas dels altaveus s'acostumen a donar 2 diagrames de directivitat, un segons el pla horitzontal i un
altre segons el pla vertical
Cada cercle concèntric marca una pèrdua en dB que ve marcat sobre el diagrama. 
El  diagrama polar  canvia amb la freqüència,  i  s'acostuma a representar  sobre el  mateix diagrama, la
resposta segons diverses freqüències 

5.2.2. Rendiment i eficiència.

El rendiment, es el resultat  de la divisió de la potència acústica radiada per l'altaveu, entre la potència
elèctrica consumida, s'acostuma a expressar en forma de percentatge . La eficiència també es calcula de la
mateixa  manera,  però  es  té  amb  compte  les  pèrdues  mecàniques  del  sistema  i  el  resultat  no  es  un
percentatge , sinó un nombre, amb valor màxim igual a la unitat

5.2.3. Sensibilitat 

Per saber si un altaveu radiarà mes o menys energia acústica, es mes còmode fixar-se en la sensibilitat .
Es  un  paràmetre  que  proporciona  el  fabricant  i  indica  la  relació  que  hi  ha  entre  l'energia  elèctrica
consumida en watts i el nivell de pressió sonora en dB. Un altaveu poc sensible consumirà mes energia
elèctrica que un de mes sensible per aconseguir el mateix nivell de pressió sonora ( SPL )

5.3. Tipus d'altaveu

Hi ha dues configuracions a l'hora de connectar altaveus a la sortida d'un amplificador:

Connexió a  baixa impedància, on cada altaveu es connecta directament a la sortida de l'amplificador. Els
altaveus tenen una impedància de 4 Ω, 8 Ω, 16 Ω.

Connexió a alta impedància, línia de 100V, 70V, 50 V. Els altaveus es connecten en paral·lel a la sortida
de l'amplificador. El nombre màxim d'altaveus va en funció de la potència de l'amplificador, de la sortida
seleccionada ( 100V, 70V, 50 V. ) i de la potència de cada altaveu.
Normalment, la potència nominal dels altaveus fa referència a la connexió a la línia de 100V. La suma de
potència de tots els altaveus en paral·lel, no pot superar la potència nominal de l'amplificador.
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Es pot  donar el  cas que en una instal·lació,  la suma de potència dels altaveus sigui superior a la de
l'amplificador. Llavors podem utilitzar la sortida de 70V o la de 50V, segons la impedància que tingui la
línia al punt de connexió amb l'amplificador. Per mesurar la impedància de la línia de megafonia hi ha
aparells específics, que segons la seva qualitat, ens poden donar només la impedància, o també la potència
instal·lada.
Un mesurador d'impedància, envia un senyal de 1 kHz de freqüència a intervals d'un sg aproximadament i
permet, a part de mesurar la impedància, comprovar si tots els altaveus funcionen, doncs el senyal es
audible.
La impedància de la línia es Z= V2/ P.  Si la connexió es a 100V, per un amplificador de 120W,la mínima
impedància serà de 83 Ω.. Si la impedància està entre 40Ω. i 83Ω., llavors podem utilitzar la sortida de línia
de 70 V.

Es important connectar els altaveus en fase, per evitar interferències que dificultin la intel·ligibilitat dels
missatges.

 Segons el tipus d'altaveu, i si l'andana no presenta obstacles grans, podem tenir una bona cobertura amb
pocs altaveus, si li donem un volum adequat als altaveus; això implica que potser amb molta potència
podem instal·lar pocs altaveus. Això xoca frontalment amb les molèsties que podem ocasionar als veïns: a
mes volum mes molèstia. Per tant hem de baixar el volum al mínim per evitar molèsties. Això significa
augmentar el nombre d'altaveus, amb el que això comporta de cara al pressupost. Per tant, necessitem
establir un equilibri entre les necessitats del client - que el pressupost sigui el mes ajustat possible- i els
veïns que, en el cas ideal, voldrien un soroll zero.
No sempre es fàcil instal·lar  pantalles acústiques per esmorteir el soroll: Hi ha factors estètics que no
permeten  posar  un mur  davant  dels  habitatges,  o  bé  el  pressupost  d'obra  civil  es  mes  elevat  que  el
necessari per augmentar el nombre d'altaveus.
Per tant utilitzarem un tipus d'altaveu molt direccional 

Exemple

SITGES: Es classifica com zona de sensibilitat acústica baixa (C). Aquelles zones que, d'acord amb la
determinació del nivell de soroll ambiental, no superen els límits establerts per aquesta zona: 70 dBA
durant el dia i 60 dBA durant la nit, o que tot i que sobrepassar-los, l'ajuntament els consideri com a un
objectiu de qualitat assolible.
Es poden incloure en les zones de sensibilitat acústica baixa, a les àrees i els usos següents o similars:
1.- Àrees amb predomini de sòl d'ús industrial.
2.-  Àrees residencials properes a infraestructures de transport o altres equipaments, on al rang de la
immissió mesurada li corresponguin els objectius de qualitat de la zona de sensibilitat acústica baixa.
3.- Les infraestructures de transport existents seran zones de sensibilitat acústica baixa, quan el seu rang
d'immissió acústica mesurada, sobrepassi els valors d'una zona de sensibilitat baixa.
Zona  de  soroll:  Sectors  del  territori  afectats  per  la  presència  d'infraestructures  de  transport  viari,
ferroviari, marítim i aeri. Concretament es fa esment a RENFE. 
Segons  el  document  de  l'Ajuntament  de  Sitges  del  febrer  del  2007 “mapa  de  capacitat  acústica  del
municipi de Sitges, denuncia que a data de l'informe, cap dels titulars d'infraestructures de transport que
creuen el terme municipal de Sitges, ( Generalitat de Catalunya, Ministeri de Foment, RENFE) no ha
presentat el mapa estratègic de soroll de la infraestructura.
En el  mapa següent de la capacitat  acústica de Sitges, està marcat amb el cercle vermell  la zona de
l'estació de RENFE. Segons sembla en el mapa, es una zona de 65- 70 dBA o zona de baixa sensibilitat
acústica, 
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Fig 5.10 Mapa de Sitges al voltant de l'estació de Renfe

Tenint en compte que en una zona de soroll normal de carrer, hi ha un nivell aproximat d'entre 50 i 65 dB
i que per una bona intel·ligibilitat de la megafonia en locals oberts- com en el cas de l'estació- es suficient
un SNR  ( relació senyal/soroll) de  15 dB, ens dona un SPL  ( nivell de pressió sonora ) entre 65 i 80 dB,
en la zona de viatgers de l'andana.
Mirem ara quin seria  el SPL a nivell de l'habitatge mes proper. El carrer que hi ha davant de l'estació es
l'Avinguda de les flors.
**** Suposem que la distància lineal des de l'altaveu fins la casa sigui de 10 m. I que la orientació dels
altaveus es tal, que l'eix del feix es paral·lel a la via i paral·lel a l'andana 
Hem d'intentar que el nivell acústic que detectaria un sonòmetre sigui igual o inferior a 70 dB a peu de
façana.
El nivell de pressió sonora (SPL) que es el que ens mesurarà un sonòmetre, disminueix amb el quadrat de
la distància segons la formula:
  Δ SPL = 20 log ( r2/r1)
R1 = 1 m. és la distància de referència que es dona a les característiques de l'altaveu,
per tant, a una distància de 10m,
 Δ SPL = 20 log (  r2/r1)= 20 log(10)= 20 dB
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A la fig 5.11, tenim un diagrama polar horitzontal i a la fig 5.12, un diagrama de la relació entre l'amplada
del feix i la freqüència, de l'altaveu TOA SC 630M, segons les característiques que dona el fabricant
( vegeu l'annex )

Fig 5.11 Diagrama polar segons el pla horitzontal de l'altaveu TOA TC SC 630 M

31 



5.Altaveus i so

Fig 5.12 Relació entre la freqüència i l'amplada del feix  de l'altaveu TOA SC 630 M

 Podem observar que a una freqüència de 1 kHz i en un angle de 90º respecta l'eix del feix, hi ha una
pèrdua superior a 10 dB  ( aproximadament 13 dB ), el que ens donaria una pèrdua total de 20 + 13= 33
dB. Per tant en els edificis situats a 90º de l'altaveu, que  son els mes propers, tenim que per que els arribi
des de l'altaveu un nivell de so de 70 dB, podem tenir un nivell de 70+33= 103 dB a 1 m de l'altaveu. 
A la freqüència de 1Khz, l'ample del feix, segons la gràfica del fabricant, es de 90º en horitzontal i 150º
en vertical. Els veïns que queden dins del feix i tenen la distància mes curta a l'altaveu, correspon al punt
B de la fig 5.13.
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Fig 5.13 Altaveu paral·lel a la via

φ : ample del feix
OA : distància mes curta ( perpendicular ) als habitatges
OB : distància mes curta als habitatges dins del feix

Quin serà el  nivell acústic màxim que tindran els veïns que estiguin dins el feix de l'altaveu?.
El màxim nivell correspondrà als veïns situats al punt B. 
A la fig 5.11, veiem que  l'ample del feix es aproximadament φ= 90º a 1 Khz
Calculem la distància OB:

 φ= 90º φ/2=45º OA= 10m OB= OA/ sin( φ/2)= 14m

La pèrdua de nivell a 14 m es 

Δspl 14m=20 log (
r 2

r1

)=20 log(14)=22 dB [ r1 = 1m ]

Tenint en compte que l'ample del feix es aquella zona en la qual la pèrdua de nivell es inferior a 6 dB, en
el punt B tindrem la màxima pèrdua dins del feix igual a 6 dB
 

104 – 22 – 6 = 76 dB, que son mes dels 70 dB permesos.

Tenint en compte el punt B, el màxim SPL a 1 m de l'altaveu seria 70+ 22+6= 98dB.

Si a l'andana hi tenim un soroll de 80 dB, perquè el missatge sigui intel·ligible, necessitem una relació
senyal  soroll  (SNR)  de  entre  10  i  15 dB.  Considerem el  pitjor  cas  per  fer  intel·ligible  el  missatge,
SNR=10 dB:
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80+10= 90 dB Δspl = 98-90= 8 dB 

A quina distància podríem posar el següent altaveu de forma que tinguem les condicions d'intel·ligibilitat
del missatge ( 90 dB )?

Δspl =20 log(
r2

r1

) si r1 = 1m r 2 =10
Δspl
20 =10

8
20 =2,5m

Això vol dir que per  aquests valors, hauríem de fer un autèntic “sembrat” d'altaveus a una distància entre
ells de 2,5 m, que es totalment inviable.

Taula 1: Distàncies entre altaveus

La taula 1 ens mostra una relació entre la distància i la pèrdua de nivell d'àudio ( Δspl )
Si posem els altaveus a 10m per exemple, la pèrdua es de 20 dB, es a dir que hauríem de tenir 110 dB a
1m de l'altaveu, que també es excessiu
Una solució de compromís seria col·locar altaveus a 5m amb una pèrdua de 13,98 dB . Per fer una pèrdua
de 14 dB, hauríem de col·locar els altaveus aproximadament a 5m 

r 2 =10
Δspl
20 =10

14
20 =5,01 m es a dir, r2 = 5,01m.

Llavors tindrem 90+14=104 dB, que tal com hem vist anteriorment, molesta als veïns.
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Fig 5.14 Altaveu girat 45º en direcció a la via

Si girem l'altaveu segons el pla horitzontal un angle Φ de  φ/2=45º, en direcció a la via, tindrem segons la
fig 5.14, que el feix de l'altaveu es paral·lel als habitatges; mirant el diagrama de la fig 5.11,  hi ha una
pèrdua aproximada de 12 dB. Si l'amplada de l'andana es de 3m, el rebot contra el tren recorrerà una
distància de 

OA' = 3/2 =1,5 1,5+ 1,5+10 = 13m, 

per tant en el punt A ( fig 4-11 ) tindrem 13m en la zona del feix (amb una atenuació màxima de 6 dB.)
 Això es pitjor que en el cas de l'altaveu orientat en sentit longitudinal, paral·lel a la via.

Si girem l'altaveu, un angle ϕ en direcció contraria als habitatges, tindrem un feix reflectit en el punt C
dels habitatges i un feix directe en el punt D ( Fig 5.15)
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Fig 5.15 Altaveu girat un angle ϕ en direcció a la via

Si la distància (OC'C) es mes gran que la distància OD,  tindrà mes influencia el so directe que el reflectit
i podrem prescindir d'aquest paràmetre
Si  (OC'C) es menor que OD, el so reflectit  tindrà mes importància que el so directe. Això passa quan la
distància OA' es petita, degut a l'amplada de l'andana, o que l'altaveu es massa aprop de la via.

Calculem l'angle ϕ tal que la distància que recorre el so rebotat es igual al so directe. 

OC'C= OC'+C'C 

OC '=
OA'

sin(
φ
2
+ϕ)

,
C ' C =

OA' + AO

sin (
φ
2
+ϕ)

,
OC ' C =

OA'

sin(
φ
2
+ϕ)

+
OA' + AO

sin (
φ
2
+ϕ )

 

El so rebotat recorrerà doncs una distància 
OC ' C =

2∗OA' +AO

sin(
φ
2
+ϕ)

La distància recorreguda pel so directe es OD

OD=
AO

sin(
φ
2
−ϕ)

Igualant les expressions de so directe i so reflectit tenim:

36 



5.Altaveus i so

AO

sin (
φ
2
−ϕ)

=
2⋅OA' + AO

sin(
φ
2
+ϕ)

Operant

AO⋅sin(
φ
2
+ϕ)=(2⋅OA'+ AO )⋅sin(

φ
2
−ϕ )

 

AO⋅[ sin(
φ
2
)⋅cos(ϕ)+sin(ϕ)⋅cos(

φ
2
) ]=(2⋅OA' + AO)⋅[sin(

φ
2
)⋅cos(ϕ)−cos (

φ
2
)⋅sin(ϕ)]

Agrupem i dividim ambdós termes de l'expressió per cos(ϕ) 

OA'⋅sin(
φ
2
)=(OA' + AO )⋅cos(

φ
2
)⋅tan (ϕ)

Finalment 

 ϕ=arctan [
OA'

OA' + AO
⋅tan(

φ
2
)]

Si OA' = 3m, AO= 10m,  φ= 90º, resulta   que  ϕ = 13º

Si girem l'altaveu un angle ϕ = 13º, en el punt A tindrem un angle de (90 + ϕ) graus, es a dir 103º
Si mirem el diagrama polar de la fig 5.11, la diferència d'atenuació entre 90º i 103º no es significativa
Calculem ara el punt C

L'angle serà  ( φ/2-ϕ ) = 45- 13 =32º

i la distància OD = OA/sen (φ/2 - ϕ ) = 19 m, amb una atenuació per efecte de distància de

 Δspl = 20 log( r2/r1)=  20 log( 19) = 25 dB

A girar 13 graus en horitzontal, hem aconseguit atenuar en 3 dB el so directe dins del feix.
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6. Consideracions

6.1. Material Renfe [13]

Els trens de Renfe que circulen per les estacions de rodalies de Adif, (material rodant ) son principalment
els automotors elèctrics de les sèries 44X, 45X i 46X 

6.1.1. Civia Automotors elèctrics S-462/3/4/5 

La característica mes visible del Civia, es la seva modularitat, que li permet formar composicions de 2 a 5
cotxes en funció de la demanda, de la línia per la que circulen i del tram horari 

Taula 6.1 Longituds (en mm) de la sèrie 46X ( Civia)

Serie 462 
(2 cotxes)

Serie 463 
(3 cotxes)

Serie 464
(4 cotxes)

Serie 465 
(5 cotxes)

Longitud del tren (mm) 44.800 65.550 80.300 98.050

Longitud cotxes extrems amb cabina (mm) 22.400 22.400 22.400 22.400

Longitud cotxes intermedis (mm) 17.750 17.750 17.750 17.750

Lavabos per tren 0 0 1 1

Composició màxima per 2 unitats de tren (serie 465 ) = 98,05x2= 196,1m
Composició màxima per 2 unitats de tren (serie 464 ) = 80,30x2= 160,6 m
Composició màxima per 3 unitats de tren= 98,05x3= 294,15 m
La composició mes habitual a rodalies Barcelona es de 1 o 2 unitats de tren , a la línia R1 es habitual la
composició de 2 unitats de tren de la serie 464 es a dir 160,6 m màxim

Composició mínima amb lavabo= 1 tren de la serie 464 = 80,300 m

6.1.2. Automotor elèctric S-447 (= S-446) 

Coneguts vulgarment com dodotis, perquè al principi no hi havia lavabo, o metros per la seva similitud
amb el metro. Te una composició del tipus: M-R-M, per tren i fins a 3 unitats de tren

Taula 6.2 Longituds (en mm) de la sèrie 44X 

Cotxe Motor (M) Cotxe Remolc (R) Total

Longitud entre enganxaments (mm) 25.479 25.035 75.993
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Composició màxima per 2 unitats de tren= 75.993x2= 151,986 m
Composició màxima per 3 unitats de tren= 75,993x3= 227,979 m

6.1.3. Automotor elèctric S-450 i 451  ( material de dos pisos )

Al 1994, els trens de la serie 450 i 451 van passar a tenir la composició actual: dos cotxes motors i quatre
remolcs intermedis per la serie 450; i un cotxe motor, un cotxe remolc i un cotxe remolque amb cabina de
conducció per la 451. 

Taula 6.3 Longituds (en mm) de la sèrie 45X 

Serie 450 Serie 451

Longitud total UT 159.400 80.580

Longitud cotxe motor 26.900 26.900

Longitud cotxe remolque 26.400 26.400

Longitud cotxe remolc amb cabina ---- 27.280

Composició màxima per 2 unitats de tren= 318,8 m 161,16 m
Composició màxima per 3 unitats de tren= ----------- 241,74 m

6.2. Suposicions inicials

6.2.1. Longitud a sonoritzar

Renfe disposa de material suficient per fer diferents composicions de trens segons la línia i l'horari. La
mínima longitud correspon a 1 tren de les series 447, 451, 464 amb una longitud aproximada de 80 m. La
composició mes habitual es la 1 o 2 trens  amb un total de mes de 300 m de longitud. Normalment, els
viatgers es situen en un radi d'uns 100m de l'accés a les andanes, per tant sonoritzarem una longitud
d'andana de 200 m i cobrirem la major part de les andanes de les diferents estacions i composicions de
trens

6.2.2. Nombre d'altaveus a instal·lar

Per conveniència a l'hora d'instal·lar, col·locaré un altaveu cada 12 m, així en cas fer estesa de tub d'acer,
no haurem de tallar-ne cap tros, per que la longitud standard de tub es de 3 m

Nombre d'altaveus a utilitzar = 200/12 = 17 altaveus per andana. 

6.2.3. Tipus d'altaveus

Per les seves característiques de directivitat, he triat l'altaveu exponencial TOA  TC 630M
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6.2.3.1. Característiques tècniques

Al fitxer sc610_615_630.pdf, hi ha les característiques tècniques de l'altaveu seleccionat

6.2.4. Nivell d'emergència

L'emergència  es  defineix  com la  diferència  entre  el  nivell  de  soroll  ambiental,  que  inclou  el  soroll
particular, i el nivell de soroll residual, que no inclou el soroll particular i es de 5 dB  en horari diürn i de
3 dB en horari nocturn

6.2.5. Sensibilitat

La sensibilitat d'un altaveu, es la pressió sonora (SPL) en dB, mesurada a una distància concreta 
en la direcció de l'eix, quan li apliquem una potència determinada. 
El fabricant d'altaveus acostuma a donar la sensibilitat en dB mesurats a 1m de l'altaveu quan 
s'aplica 1W de potència. Per exemple 113 dB per 1 W a 1 m

6.2.6. Potència 

Segons el fabricant, la pressió sonora (SPL ) dels altaveus es de 113 dB a 1 m i 1 W.
Per complir amb les exigències d'intel·ligibilitat, necessitem 15 dB addicionals sobre el soroll de fons.
En una estació , el nivell de la pressió sonora pot variar molt en funció de l'hora, oscil·lant entre 60 i 80
dB
En principi podem estimar un valor mig de 70 dB. Si el soroll es degut a la conversa dels viatgers, quan
s'inicia el missatge hi ha un senyal de preavís ( ding-dong ), que fa que la gent presti una mica mes
d'atenció i baixi el volum de les veus. Podem dir doncs que el nivells ha de ser de 85 dB SPL a 12 m

6.2.6.1. Disminució respecte la distància

Segons la fórmula  
Δspl = 20 log( r2 /r1)per tant si r1=1 m i r2 =12m, (6.1)
Δspl = 20 log( r2 /r1)=  20 log( 12) = 21,58 dB
85+21,58=106,58 dB  aproximadament 107 dB.
Per respectar un nivell de 60 dB amb els veïns, necessitem una disminució de 107 – 60 = 47 dB

47= 20 log(r2/r1)  es a dir  r 2 =10
(

47
20

)

= 224 m  a l'eix de l'altaveu

Potència
La sensibilitat de l'altaveu es de 113 dB a 1 m i 1 W .necessitem 107 dB, per tant menys d'un watt.
107-113= - 6 dB
Necessitem una potència de 

swl= 10 log(w2/w1); - 6 = 10 log(w2/w1); w2 =10
−(

6
10

)

=0,25W
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A la fig  6.1,  hi ha una gràfica amb una disposició de 17 altaveus a 0,25 W de potència,  que es una
simulació feta amb el programa toa_spv.exe del fabricant de l'altaveu. La disposició es de tots els altaveus
paral·lels a l'andana i a la via del tren i tots orientats en el mateix sentit.
Els altaveus estan situats a una alçada de 4 m i una distància de 3m de la via del tren i la gràfica esta feta
en un pla horitzontal a 1,70m de terra, coincidint amb l'alçada de l'orella

Fig  6.1 SPL dels altaveus paral·lels a nivell de l'orella

Girem ara l'altaveu un angle de 30º en direcció a la via, aixo vol dir que la  perpendicular cap els edificis
es a dir,  el  punt A de la fig 5.15 coincideix amb un angle de 120º respecte l'eix de l'altaveu. En aquest
punt l'atenuació a 1 m es de 15 dB segons el diagrama polar. En el punt A, necessitem  una atenuació de
47-15= 32 dB

Si tenim els veïns a una distància AO de 40m

Δspl = 32 =  20 log( r2/r1)=  20 log( r2) ;  r2 = 10^(32/20) = 40 m. , no els molestarem
 
El feix de -6 dB, queda a 15º en direcció als habitatges. Els veïns que queden dins del  feix de -6 dB estan
a una distància OB de: 
OB = OA/ sen ( 15º) =  40/0,26 = 154 m, l'atenuació es de 44dB + 6 = 50 dB, tampoc molestem

En una posició intermèdia, a 90º de l'altaveu, que correspon a 90-30 = 60º respecte l'eix de l'andana, en
direcció als habitatges, tindrem una distància al punt B de:
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OB=  OA/ sin (30) = 40/0,5 = 80 m 

amb una atenuació aproximada de 13 dB segons el diagrama polar i una atenuació per distància de 38 dB
 OB= 13+38= 51 dB tampoc molestarem.
A la fig 6.2 hi ha una representació gràfica d'aquest exemple

Fig 6.2 SPL a nivell de l'orella, dels altaveus girats 30º cap a la via ( azimut-30º) i inclinats 10º cap a terra 

Si en lloc de col·locar els altaveus seguint tots la mateixa direcció, els agrupem de dos en dos mirant  en
direccions oposades, amb azimuts de -30º i -150º. Tenim la fig 6.3
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Fig 6.3 SPL a nivell de l'orella, dels altaveus girats 30º i 150º
 cap a la via ( azimut -30º i -150) i inclinats 10º cap a terra 

Aixi doncs,  instal·larem els altaveus amb el selector de potència a 5 W, que es la mínima  potència
selecciona ble.
Tindrem que la potència per andana serà igual a 17* 5W = 85 W, i multiplicant per 1,20 es a dir, un factor
de seguretat d'un 20%, necessitarem un amplificador de 102W.
Optimus no te una gama d'amplificadors de  100  W, per tant  triaré un amplificador de 120W que es
standard. 
Per cada andana  instal·laré un amplificador de 120w; això permet  individualitzar el  volum de cada
andana i fa mes flexible i eficaç la instal·lació.

6.2.7. Cables 

Hi ha diferents tipus de cablejat a la instal·lació: les línies de megafonia, que van des de l'amplificador
fins els altaveus, el cable d'alimentació del rack de megafonia, el cablejat intern dels equips dins del rack,
el cable de micròfon i el cable de comunicació amb el sistema de comunicació remot, en cas que l'estació
es gestioni a través de megafonia centralitzada des de fora de l'estació.

6.2.7.1. Línies de megafonia

En tots els senyals elèctrics, hi ha pèrdues en els cables, per tant establirem un marge de pèrdues que sigui
acceptable. La taula  6-4, indica la relació entre la potència de l'amplificador, la distància màxima dels
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altaveus i la secció de conductor dels cables de tal manera que la pèrdua de tensió màxima sigui igual o
inferior al 10%.

Taula 6.4 Distàncies màximes recomanades segons la secció del cable i la potència de l'amplificador

Secció ( mm2 )

0,75 1 1,5 2,5

Potència
60 W 178 237 345 577

120W 89 119 173 289

Si tenim un amplificador de 120W, segons ens indica la taula, necessitem un cable de 2,5  mm2 de secció.
Utilitzarem un cable manguera de dos conductors ( sense conductor de terra ) de 2 x 2,5, no propagador
de la  flama,  no propagador de l'incendi,  lliure d'halògens,  (  Firex Protech ZH RZ1-K (AS) 0,6/1 kV )
entre d'altres característiques, que el fan especialment adequat per a instal·lacions en locals de pública
concurrència  tal  com  assenyala  la  ITC-BT  28.  La  instrucció  tècnica  fa  referència  a  cables  de
subministrament d'energia, però en obres noves, Renfe també demana que els cables de megafonia tinguin
aquestes característiques.
Apart de les característiques anteriors, aquest cable dóna una bona protecció mecànica a l'hora de fer la
instal·lació en tub soterrat.

6.2.7.2. Cable d'alimentació

El projecte contempla només l'actuació a partir del senyal analògic, independentment de com s'ha generat.
La potència total que consumirà el rack dependrà del nombre d'amplificadors. 

Segons  la  instrucció  tècnica  complementària  del  reglament  electrotècnic  de baixa tensió (  ITC-19 ),
inclosa a l'annex de baixa tensió, la caiguda màxima de tensió admissible en una instal·lació interior que
no es un habitatge es del 5% del valor nominal; en el nostre cas seria de 11,5 volts  de caiguda màxima, i
alimentaríem el rack a 218,5 V.
Utilitzarem un cable manguera de 2 conductors i presa de terra,  (3x2,5 ) no propagador de la flama, no
propagador de l'incendi, lliure d'halògens, ( Firex Protech ZH RZ1-K (AS) 0,6/1 kV ) de polietilè reticulat
xlpe sense plom. A la taula 1 de la ITC-BT-19, fila B2 i columna 8, la secció mínima a instal·lar es de 1,5
mm2 , que ens permet un corrent màxim de 18A 
A la pràctica, a la majoria d'instal·lacions, el cable d'alimentació de racks d'aparellatge, es de 2,5 mm de
secció. Estimarem una longitud de 10m de cable per fer la connexió a un sub-quadre elèctric dins de la
sala tècnica.
La caiguda de tensió al cable, quan subministri la màxima intensitat de 18A serà:

ΔV =
2⋅L⋅I⋅cos(φ)

CCu⋅S
=

2⋅10⋅18⋅1
56⋅2,5

=2,57V

on L = longitud del cable en m
I = intensitat en Ampers
Ccu = Conductivitat del coure = 56
S = secció del conductor de coure en mm2
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S'ha triat un cable Firex Protech ZH RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3x2,5 de Draka Cables, lliure d'halògens i no
propagador de la flama entre d'altres característiques. La fitxa tècnica del cable es a l'annex de cablejat

6.2.7.3. Cables de micròfon

En una estació, el pupitre microfònic ( el micro  de sobretaula ), està situat a la taquilla, que normalment
està lluny de la sala tècnica on hi ha l'amplificador, per tant, es important minimitzar el soroll induït des
de el pupitre microfònic fins l'entrada de l'amplificador. 
El  nivell  de  senyal  elèctric  de  sortida  d'un  micròfon  es  bastant  baix,  i  la  impedància  d'entrada  de
l'amplificador es bastant elevada, es per això que el cable de micro ha de ser amb apantallament.
Hi ha 2 maneres de transmetre el senyal des de el micro a l'amplificador a traves de la línia d'àudio: amb
línia simètrica ( balanced ) o asimètrica ( unbalanced ). 
La línia asimètrica, consta d'un conductor actiu referenciat a massa i una malla de protecció connectada a
massa. La distància màxima aconsellada per aquest tipus de línia es de 20m
La línia simètrica consta d'un conductor actiu i un conductor de retorn desfasat 180º respecte a l'actiu  i
una malla connectada a massa. Ni l'actiu ni el retorn estan referenciats a massa ( fig 6.4 ).  La distància
màxima aconsellada es de 80 m.[14]

Fig 6.4 Influencia del soroll elèctric sobre les línies d'àudio

Per aconseguir que tant el cable actiu com el de retorn pateixin per igual l'efecte del soroll elèctric, la línia
simètrica es construeix trenant entre si, el conductor actiu amb el de retorn.

S'ha  triat  un cable apantallat utp cat 6, per que es un cable apantallat i trenat per parells i te una bona
protecció contra soroll elèctric i diafonia.. A part del parell d'àudio, permet transportar senyals de control
de prioritat del micro. 
He triat el micro MD94 de Optimus perquè es pot seleccionar el nivell de sortida a 1 mV o bé a 775  mV.
Seleccionant la opció de 775 mV augmenta la relació senyal/soroll i permet que hi hagi mes distància
entre el micro i l'amplificador.
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7. Instal·lació

7.1. Estació de RENFE-Adif

L'amplificador, o amplificadors ( en funció del nombre d'andanes a sonoritzar ),  s'instal·larà dins d'un
rack de megafonia, juntament amb els elements auxiliars necessaris en el quarto tècnic de l'estació 

sistema de comunicació Conversor Digital / Analògic Amplificador

Andana 1

Andana 2

Andana n

Fig 7.1 Diagrama de blocs típic d'una estació de megafonia de Renfe.

El sistema de megafonia de Renfe Rodalies, consta d'una central de megafonia que distribueix el senyal
d'àudio  a  totes  les  estacions,  en  funció  de  les  dades  proporcionades  pel  CTC  (  Control  de  Tràfic
Centralitzat ) d'Adif. El CTC monitoritza la posició dels trens i permet que la central de megafonia capturi
aquestes dades i selecciona automàticament el senyal d'àudio que s'envia a cada estació.
A l'estació hi ha un convertidor digital-analògic, que converteix els senyals procedents de la central de
megafonia en senyals que s'injecten a l'amplificador.

7.1.1. Estació model

Al capitul anterior, hem vist que necessitem  17 altaveus per andana. Si considerem una estació amb 4
vies, una andana a la sortida de l'edifici de viatgers i dues andanes mes, podem sonoritzar l'estació tal com
indica la fig 7.2.
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Fig 7.2 Exemple de sonorització d'una estació

7.2. Descripció de la instal·lació

La fig 7.2 representa una possible configuració de situació d'altaveus.  Hi ha 3andanes, això vol dir que
necessitarem 3 amplificadors de 120W i 3 línies independents de megafonia.

El cablejat que va des d'el sistema amplificador fins els altaveus, va per l'interior de canalitzacions, que
poden ser subterrànies, sota les andanes, o entubades en tubs de PVC o d'acer. 
Normalment, la sortida des de l'edifici on hi ha el rack de megafonia, es fa per canalització subterrània i si
hi ha marquesines, s'entuba des de la conducció subterrània fins l'altaveu, amb  tub.

7.2.1. Sortida de cables de la sala tècnica

Des del rack de megafonia., situat a la sala tècnica, surten els cables cap a les andanes  ( en el nostre
exemple 3, un per andana ), a través d'una arqueta que comunica la sala tècnica amb l'andana 1, on hi ha
una altre arqueta que comunica les canalitzacions de l'andana 1 , amb el pas de via cap a les andanes 2 i 3.
Les canalitzacions entre arquetes  d'una mateixa andana,  estan formades per  diferents  tubs  enterrats  i
formigonats sota el paviment
El nombre de tubs d'una canalització i el seu diàmetre es variable, en funció dels serveis ( cables ) que
portin, tant per el nombre de cables com per el gruix dels cables utilitzats.
Per facilitar l'estesa de cables a la canalització, hi ha diverses arquetes al llarg de l'andana. La distància
entre arquetes no es fixa, depèn de com s'ha fet l'obra; hi andanes amb arquetes cada 25 m i d'altres
separades per mes distància. A l'exemple, s'han marcat arquetes cada 25 m.
Els cables d'energia i els de senyal, haurien d'anar separats en tubs diferents; a la pràctica no sempre es
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així, a vegades no hi ha prou tubs lliures per separar tot el cablejat, i s'agrupen per tipus; per exemple, els
cables de megafonia., que son de línia de 100V, es fan passar per el mateix tub que l'energia dels fanals
d'il·luminació de l'andana.

7.2.2. Instal·lació d'altaveus

La col·locació dels altaveus a les andanes, independentment de la seva orientació a l'espai, tal com s'ha
indicat al capítol 6, poden ser o bé dins de marquesines si n'hi ha, o be en pals metàl·lics verticals. 
Es important fer les connexions dels altaveus  en fase

7.2.2.1. Instal·lació en suport vertical

Si el client ( Renfe, Adif, etc. ) ho autoritza, es pot utilitzar el mateix pal de suport dels fanals de l'andana.
Llavors els cables de megafonia aniran per la canalització de l'enllumenat i entraran dins del fanal sense
necessitat de trencar el paviment de l'andana. Els altaveus es muntaran a 4m d'alçada o, en el cas de fanals
de columna cilíndrica, a la part mes alta possible i es subjectaran amb una brida metàl·lica del diàmetre
adequat al fanal.
Els fanals tenen un registre a la part inferior de la seva columna. Si hi ha prou espai, s'instal ·laran bornes
de connexió aprofitant aquest registre, en cas contrari la connexió es farà a l'arqueta d'entrada del fanal,
amb una caixa de derivació de 100x100mm.
 

7.2.2.2. Instal·lació a marquesina

En el cas d'instal·lar els altaveus a marquesina, hi ha dues possibilitats: una única marquesina al llarg de
l'andana – cosa poc freqüent- o bé diverses marquesines cobrint determinades zones de l'andana.
En el nostre exemple tenim una única marquesina.
Des de l'arqueta mes propera a una de les columnes de recolzament de la marquesina, que l'anomenarem
per exemple arqueta A , s'ha de trencar el paviment i fer una rasa fins la columna,i fer una petita arqueta
B, per unir el tub que ve de l'arqueta A i el tub que farem pujar fins el sostre interior de la marquesina.
El tub de pujada ha de ser d'acer per evitar actes de vandalisme, doncs queda completament accessible a
tothom. També hi ha marquesines amb registre a la base, que permet passar el cable entubat amb tub
flexible corrugat per el seu interior.
Un cop al sostre de la marquesina, es col·loca una caixa de derivació de 100x100 mm.  A la caixa de
derivació hi entra el final del tub  que ve de l'arqueta B i en surt un altre fins la ubicació del primer
altaveu. 
Instal·larem una caixa de derivació cada 12 m, i un altaveu al seu costat. Cada caixa tindrà tres cables: un
que ve de l'altaveu anterior, un que va a l'altaveu següent i un que va a l'altaveu que té al costat. Hem
situat els altaveus separats 12 m entre ells, per tant, podem fer l'estesa de cables còmodament entre caixa i
caixa amb una guia.  La longitud dels tubs es de 3 m  i no cal tallar-ne cap tros, cosa que facilita la
instal·lació.
Si el sostre de la marquesina està muntat sobre bigues de ferro, el sistema mes ràpid de collar el tub es
amb el sistema de fixació directe.
El sistema de fixació directe consisteix en clavar un pern d'acer acabat en punxa, amb una eina especial
que es carrega amb cartutxos de pólvora i clava el pern dins la biga. Després es rosca una brida metàl·lica
que s'encarrega de subjectar el tub.
Si nomes fem passar el cable de megafonia, amb un tub d'acer mètric 20 ( M20 ), en tenim prou.
Els altaveus també es collaran  per fixació directa amb un pern on hi roscarem un separador que farà de
femella al cargol de l'altaveu
Utilitzar un sol cargol centrat a la nansa de muntatge de l'altaveu té dues avantatges: en primer lloc, es un
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estalvi de temps i material a l'hora d'instal·lar, sense perjudicar la fixació, i al mateix temps, permet girar
l'altaveu per facilitar la seva orientació.

Si hi ha mes d'una marquesina, com en la fig 7.3, s'instal·larà una caixa de derivació dins de l'arqueta A i
s'estendrà un cable fins l'arqueta que quedi mes aprop de la pujada al sostre de la següent marquesina,
arqueta C, i es repetirà el procediment anterior. 

Fig 7.3 Esquema d'arquetes i marquesina

A cada arqueta deixarem una reserva de cable o “coca”, de un o dos metres, per si mes endavant s'ha de
recuperar cable, per moure un altaveu o bé per deteriorament del propi cable. La zona  aprop de l'altaveu,
està  exposada  a  agressions  de  tot  tipus:  climatologia  adversa,  cops  produïts  per  altres  instal·lacions
properes, o per vandalisme.

7.2.3.  Instal·lació del pupitre microfònic
Normalment,  el  pupitre  microfònic  està  situat  o  bé  al  gabinet  de  circulació,  des  de  on  el  factor  de
circulació controla el pas dels trens i  pot informar d'alguna incidència local de forma urgent,  o bé a
taquilles. En algunes estacions la venda de bitllets es fa al bar de l'estació, fent el servei de taquilles.
S'ha triat el micro Md94 d'Optimus amb una selecció de senyal de sortida simètrica a 775mV, per garantir
una bona relació senyal/soroll. El micro ve de sèrie amb un connector DIN 5p ( fig 7.4 )

 

Fig 7.4 MD 94 Connector DIN 

7.2.4. Instal·lació d'amplificadors i rack de megafonia

Els  amplificadors  s'instal·laran  dins  d'un  rack  de  megafonia  de  dimensió  adequada  al  nombre

50 



7.Instal·lació

d'amplificadors.  L'amplificador  seleccionat   es  una  unitat  de  potència  UP 127 de  Optimus ,  té  unes
dimensions de 482,6 x 88,8 x 368,5 i es pot encastar dins d'un rack stàndard de 19”  ocupant una alçada
de 2U. Una unitat rack ( 1U )  equival a 1,75 polsades (44.45 mm ) d'alçada.  Si tenim 3 amplificadors,
necessitem 6U, mes 3U ( 13,35 mm) per una regleta de bornes muntada en carril DIN. En aquest cas es
necessita un rack de 19” i 9U. Un magnetotèrmic  normal, de la marca ABB per exemple, te una alçada de
85mm. Es deixa un espai suficient per poder manipular les connexions un cop muntats els amplificadors. 
En el quadre elèctric s'instal·larà  un magnetotèrmic i un diferencial per alimentar el rack de megafonia.
Les entrades de senyal  son amb connector RJ45. L'equip inclou un adaptador DIN 5p a RJ45 per la
connexió del pupitre microfònic MD94

7.2.4.1. Regleta de bornes del rack

Cada amplificador té un cargol de presa de terra per les línies de megafonia. Sortint de la regleta de
bornes  es connectarà un cable de terra amb un terminal d'anella del diàmetre adequat al cargol  a cada
amplificador. Segons el nombre de cables de terra a instal·lar, posarem dues o mes bornes de presa de
terra.
Inclourem tantes  bases  d'endoll  com amplificadors  tinguem,  tres  bornes  d'entrada  d'alimentació,  un
magnetotèrmic i un diferencial.

7.3. Proves i posta en servei de instal·lació

Un cop s'ha instal·lat el cablejat  i  els  altaveus i s'han fet totes les connexions, es fa una prova de la
impedància de la línia amb el mesurador d'impedàncies. Un cop verificades les diferents línies  segons
l'apartat 5.3, es connectaran al seu respectiu amplificador i s'ajustarà el volum de cadascún d'ells.
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8. Apartat econòmic

 A l'hora d'executar el projecte, hi ha 3 apartats a tenir en compte: la mà d'obra, la maquinaria i el material
S'ha de preveure si es pot, incloure una estimació de despeses extres.

8.1. Ma d'obra 

A l'hora de planificar l'obra, s'ha de considerar si es contracte molta gent i es fa la feina en pocs dies, o
poca gent i es triga mes dies.
La jornada laboral ( diürna  o nocturna ), també es un factor a tenir en compte. Sempre que sigui possible,
es treballarà en horari diürn, que es mes econòmic, però hi ha casos en els quals s'ha treballar en horari
nocturn:
Quan les obres van amb retard, s'han de fer torns de dia i de nit
Quan per la naturalesa del treball, s'ha de treballar prop de la via  amb circulació de trens- amb el risc que
això comporta- o bé el cablejat ha de creuar la via per sobre de la catenària, per exemple a l'entrada d'un
túnel. En aquest cas es demana un tall de  catenària, que consisteix en treure la tensió de la catenària
després del pas de l'ultim tren. Aquests talls son relativament curts ( 5h aproximadament ) i s'ha de tenir
tot a punt per poder aprofitar al màxim el temps del tall. 
El tall s'ha de demanar a ADIF, en cas de treballar en una estació de Renfe, i s'ha de fer en presència d'un
pilot ( persona autoritzada per ADIF per supervisar els treballs nocturns ). Aquestes gestions també s'han
de tenir en compte a l'hora de calcular el temps d'execució de l'obra, en funció de la disponibilitat de pilot.
Si no es necessita tall de catenària, també pot ser necessari treballar de nit si l'afluència de viatgers es
molt  alta  i  dificulta  molt  les  obres,  o  bé  l'andana  es  massa  estreta  i  les  molèsties  als  viatgers  son
inadmissibles pel client ( Renfe, Adif, FGC, etc ).
El pressupost d'instal.ació pot variar molt,  en funció de les unitats d'obra contractades, si  el  treball  a
realitzar no cobreix una jornada laboral, es possible que l'instal·lador ens la pressuposti completa. 

Un possible pressupost podria incloure les següents partides:
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DESCRIPCIÓ Unitats
Cost

unitari

Ml. d'estesa de cable per canalització existent. (*) 1 0,95

Ml. d'estesa de tub d'acer a marquesina, fixació del tub mitjançant ancoratge directe 
(tret). Inclou la fixació directa No inclou el subministre de tub ni abraçadora 

1 9,05 

Ml. d'estesa de tub en rasa 1 1,05 

Ml. de trencament de paviment, obrir rasa per tub de 90mm amb reposició de 
paviment. Inclou el subministre de Panots normals, no especials.

1 65 

Arqueta de 40 x 40 inclòs marc i tapes, per accés a marquesina. 1 176 

Muntatge i connexió d'altaveu a marquesina, fixació de l'altaveu  mitjançant 
ancoratge directe (tret). Inclou la fixació directa

1 70 

Muntatge de caixa de derivació sobre biga d'acer, fixació Inclou la fixació directa 1 40 

Muntatge de caixa de derivació a paret dins de l'arqueta. 1 30 

Notes: Els preus inclouen desplaçament, mà d'obra, petit material d'instal·lació i les 
eines necessàries.
Es contemplen treballs diürns, nocturns, festius i si cal el reforç necessari per donar 
compliment al plaç d'entrega 
Revisió de preus anual, corresponen a la revisió del IPC si el plaç d'execució supera 
els 12 mesos 

( * ) Ml indica metres lineals

Proves  plànols  i  documentació.  Aquesta  es  una partida  indefinida  que depèn de  cada  instal·lació en
concret.

8.2. Maquinaria

Es pot necessitar una plataforma elevadora, per accedir a zones molt altes, o bé si la instal·lació es molt
gran, pot ser mes rentable per que permet acabar l'obra en menys temps. S'ha de valorar en cada cas
concret.

Descripció Model Preu ( €/dia)

Plataforma elevadora elèctrica de tisora HAULOTTE,COMPACT-8 CE114520 33

8.3. Material

El material es pot dividir en tres grups: equips, cablejat i elements auxiliars

8.3.1. Equips
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Descripció Model Preu ( € /unit. )

Rack de megafonia 9U Saifor E.0013027 MURAL PRESTO 09U 500
PV 1C R7021 

270,890

Magnetotèrmic bipolar 10A ABB SH202C10 15,44

Unitat de potència UP 127 Optimus 695,25€

Altaveus exponencials TOA SC 630M 112,62€

Pupitre microfònic Optimus MD 94 320,46€

8.3.1.1. Proteccions al quadre elèctric

Descripció Model Preu ( € /unit. )

Magnetotèrmic BIPOLAR 25A ABB SH202C25 16,44

Interruptor diferencial  bipolar In=25A  ΔIn=30mA ABB F202 AC-25/0,03 37,90

8.3.2. Cables

Descripció Model Preu ( € /m )

Cable d'alimentació: 3x2,5 Firex Protech ZH RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1,60

cable de megafonia: 2x2,5  Firex Protech ZH RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1,24

cable de micro : 4x2x0,34  Utp cat 6

8.3.3. Elements auxiliars

8.3.3.1. Arquetes

Per fer  l'estesa de cables dins les canalitzacions subterrànies, hi ha unes arquetes al terra de l'andana, que
faciliten l'accés als diferents tubs que s'estenen al llarg de l'andana. En obres noves, es habitual posar mes
de 4 tubs de 110 mm de diàmetre, per passar els diferents serveis de l'estació ( enllumenat, megafonia i
altres serveis ), però a vegades s'ha de fer una rasa des de l'arqueta fins al punt de pujada a l'altaveu i
construir una petita arqueta addicional.

Descripció Model Preu ( € /unit. )

Construcció d'arqueta Arqueta 40x 40 176
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8.3.3.2. Canalitzacions

Descripció Model Preu 

Tub corrugat de diàmetre 20 Pma PG17 1,54 €/m

Tub metàl·lic M20( longitud 3 m ) 3,82 € /unit

8.3.3.3. Petit material

Tal com s'ha vist al punt 8.1 a la taula de la mà d'obra, el pressupost ja contempla la majoria de petit
material

Descripció Model Preu ( € )

abraçadora M20 per tub d'acer < 1€

abraçadora per fanals DN 65 1,5

Caixa de paret o canaleta de 80x80 amb 1 RJ 45 utp cat 5e 3,28
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9.1. Conclusions

En base a l'experiència personal com a tècnic de manteniment en una empresa dedicada a instal·lació i
manteniment de megafonia en estacions de Renfe-Adif, he vist que es molt difícil aconseguir un encaix
perfecte entre les necessitats de Renfe i dels veïns que viuen aprop de l'estació.
Per part de Renfe, es important tenir un volum de megafonia suficientment alt per que es puguin donar
avisos i tots els clients els sentin, especialment si son avisos de perill  o d'emergència ( no creuïn les vies,
tren sense parada ).
Per  part  dels  veïns,  l'anunci  constant  de  missatges  de  pas  de  trens,  de  perill,  etc,  crea  molèsties  si
l'habitatge es molt aprop de la via i no es una solució econòmicament viable posar altaveus cada dos
metres i mig. 

Hi ha un estudi del laboratori d'acústica de la universitat politècnica de Catalunya de Manresa, encarregat
per Renfe de l'estació de Sitges, que conclou, que el nivell de pressió sonora mes important, a nivell dels
habitatges prop de l'estació, estan provocats pel propi pas dels trens, especialment de mercaderies, i del
xiulet d'avís de tancament de portes dels propis trens.  La consideració feta en aquest  estudi  sobre la
megafonia,  aconsellava  baixar  el  nivell  del  senyal  de  preavís  (  ding-dong  ),  augmentar  el  nombre
d'altaveus i reorientar els existents.
La solució adoptada va consistir en suprimir el ding-dong, augmentar el nombre d'altaveus en una zona
molt poc sonoritzada, reduint el volum del conjunt i reorientant els altaveus de forma adequada. 
S'ha de tenir en compte que a vegades, la construcció d'habitatges es posterior a la existència de l'estació i
s'han de buscar solucions per cada cas particular. Una possible solució es reorientar els altaveus, anul·lar
alguna zona que sigui poc utilitzada (finals d'andana per exemple), si això disminueix les molèsties als
veïns.

9.1.1. Possibles millores

Encara que la forma tradicional d'anunci de trens es a través de megafonia, una possible millora per els
veïns, seria la supressió dels anuncis rutinaris de megafonia, que serviria només per donar informacions
urgents  o  d'emergència.  La  informació  de  pas  de  trens  es  podria  potenciar  instal·lant  mes  sistemes
d'informació  visual:  teleindicadors  i  monitors,  que  actualment  actúan  de  forma  conjunta  amb  la
megafonia.

9.2. Ambientalització del projecte

En el capitul 4 s'ha parlat de la contaminació acústica, que es el que té un impacte mediambiental mes
important,  perquè es perllonga durant  tota la vida útil  de la instal·lació. La instal·lació en sí,  només
genera petits residus de cablejat  i soroll  i si es necessita fer un trencament de paviment o construcció
d'alguna arqueta, la mica de pols i residus que  això  comporta. Un cop realitzada l'obra, es retirara el
residus sòlids i es portarà si es necessari, a la deixalleria.
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Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica --Generalitat de Catalunya
Soroll: contaminant físic que consisteix en una barreja complexa de sons de freqüències
diferents, que produeix una sensació auditiva considerada molesta o incòmoda i que amb
el pas del temps i per efecte de la seva reiteració pot esdevenir perjudicial per a la salut de
les persones.
Legislació vigent:

11.1. Directiva europea

La Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i
gestió de soroll ambient (DOCE n. L 189, de 18 de juliol de 2002) , estableix una serie de recomanacions
de caràcter general, per que cada país membre, les desenvolupi segons les característiques pròpies del seu
territori. 
Entre d'altres fa esment a la necessitat d'elaborar un mapa estratègic de soroll, i un sistema de control del
soroll emès per les diferents activitats humanes 
copiat al fitxer: consideracions mediambientalment

11.2.  Directiva espanyola

La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Objeto y finalidad.
Esta Ley tiene por objeto prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para evitar y reducir los
daños que de ésta pueden derivarse para la salud humana, los bienes o el medio ambiente
1. Serán de aplicación las reglas contenidas en los siguientes apartados de este artículo con el fin de
atribuir la competencia para:

a. La elaboración, aprobación y revisión de los mapas de ruido y la correspondiente información al
público.

b. La  delimitación  de  las  zonas  de  servidumbre  acústica  y  las  limitaciones  derivadas  de  dicha
servidumbre.

c. La delimitación del área o áreas acústicas integradas dentro del ámbito territorial de un mapa de
ruido.

d. La suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica aplicables en un área acústica.
e. La elaboración, aprobación y revisión del plan de acción en materia de contaminación acústica

correspondiente a cada mapa de ruido y la correspondiente información al público.
f. La ejecución de las medidas previstas en el plan.
g. La  declaración  de  un  área  acústica  como zona  de  protección  acústica  especial,  así  como  la

elaboración, aprobación y ejecución del correspondiente plan zonal específico.
h. La  declaración  de  un  área  acústica  como  zona  de  situación  acústica  especial,  así  como  la

adopción y ejecución de las correspondientes medidas correctoras específicas.
i. La delimitación de las zonas tranquilas en aglomeraciones y zonas tranquilas en campo abierto.

En  relación  con  las  infraestructuras  viarias,  ferroviarias,  aeroportuarias  y  portuarias  de
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competencia  estatal,  la  competencia  para  la  realización  de  las  actividades  enumeradas  en  el
apartado anterior, con excepción de la aludida en su párrafo c, corresponderá a la Administración
General del Estado.

2. 4. En los restantes casos:
c. Se estará, en primer lugar, a lo que disponga la legislación autonómica.
d. En su defecto, la competencia corresponderá a la comunidad autónoma si el ámbito territorial del

mapa de ruido de que se trate excede de un término municipal, y al ayuntamiento correspondiente
en caso contrario.

11.3. Directiva catalana

Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica --Generalitat de Catalunya 

CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 4. DEFINICIONS

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per:
a) Emissor acústic: qualsevol infraestructura, instal·lació, maquinària, activitat o
comportament que generi soroll i vibracions.
b) Activitat: qualsevol activitat industrial, comercial, de serveis o de lleure, sigui de
titularitat pública o de titularitat privada, i les derivades de les relacions de veïnat.
c) Qualitat acústica: grau d’adequació de les característiques acústiques d’un espai a les
activitats que s’hi desenvolupen, avaluat en funció dels seus nivells d’immissió i emissió
acústiques i de la seva importància social i cultural.
d) Zona de sensibilitat acústica: part del territori que presenta una mateixa percepció
acústica.
e) Soroll: contaminant físic que consisteix en una barreja complexa de sons de freqüències
diferents, que produeix una sensació auditiva considerada molesta o incòmoda i que amb
el pas del temps i per efecte de la seva reiteració pot esdevenir perjudicial per a la salut de
les persones.
f) Vibració: moviment d’una partícula d’un medi elàstic al voltant del seu punt d’equilibri
com a conseqüència d’una força.
g) Nivell d’avaluació: nivell de pressió acústica avaluat per un període de temps
especificat, que s’obté a partir de mesuraments i, si escau, d’ajustaments, en funció del
caràcter tonal o impulsiu del so.
h) Escenari acústic: qualsevol situació en què es tenen en compte, des del punt de vista
acústic, l’emissor i el receptor.
i) Nivell d’immissió: nivell acústic mitjà existent durant un període de temps determinat,
mesurat en un lloc determinat.
j) Nivell de pressió sonora: és vint vegades el logaritme decimal de la relació entre una
pressió sonora determinada i la pressió sonora de referència (2.10-5 Pa). S’expressa en
dB.
k) Valor límit d’immissió: nivell d’immissió màxim permès dins un període de temps
determinat.
Immissió a l’ambient exterior: la contaminació produïda pel soroll i les vibracions
que provenen d’un o diversos emissors acústics situats al medi exterior del centre
receptor.
Immissió a l’ambient interior: la contaminació produïda pel soroll i les vibracions
que provenen d’un o diversos emissors acústics situats al mateix edifici o en
edificis contigus al receptor.
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l) Valor d’atenció: nivell d’immissió superior al valor límit d’immissió, aplicable a les
infraestructures de transport viari, ferroviari, marítim, aeri, a les vies urbanes i les activitats
existents en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, a partir del qual la Llei
estableix l’elaboració de plans específics de mesures per a minimitzar l’impacte acústic.
m) Nivell d’emissió: nivell acústic produït per un emissor acústic, mesurat a una distància
determinada.
n) Valor límit d’emissió: nivell d’emissió màxim durant un període de temps determinat.
o) Mapa de capacitat acústica: instrument que assigna els nivells d’immissió fixats com a
objectius de qualitat en un territori determinat.
p) Mapa estratègic de soroll: mapa dissenyat per a avaluar globalment l’exposició al soroll
produït per diferents fonts de soroll en una zona determinada.

CAPÍTOL II OBJECTIUS DE QUALITAT ACÚSTICA 

ARTICLE 5. ZONES DE SENSIBILITAT ACÚSTICA
1. Als efectes d’aquesta Llei, el territori es delimita en les zones de sensibilitat acústica
següents:
a) Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors del territori que
requereixen una protecció alta contra el soroll.
b) Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors del territori que
admeten una percepció mitjana de soroll.
c) Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que
admeten una percepció elevada de soroll.
2. Les disposicions que es dictin per al desplegament de la Llei han d’establir els criteris
per a assignar a cada part del territori la zona de sensibilitat acústica corresponent.
3. Les zones de sensibilitat acústica resten subjectes a revisió periòdica, que s’ha de fer
com a màxim cada deu anys, des de la data de llur aprovació.

ARTICLE 6. ZONES DE SOROLL

1. Són zones de soroll els sectors del territori afectats per la presència d’infraestructures
de transport viari, ferroviari, marítim i aeri.
2. La zona de soroll comprèn el territori de l’entorn del focus emissor i és delimitada per la
corba isòfona, que són els punts del territori on es mesuren els valors límits d’immissió
establerts pels annexos 1 i 2 corresponents a la zona de sensibilitat acústica on hi ha
situada la infraestructura.
3. A les zones de soroll s’han d’aplicar les normes establertes per l’article 13.
4. Un cop definides en el mapa de capacitat acústica del municipi, aquestes zones no són
ampliables ni modificables si no és per un canvi substancial de les infraestructures que les
afecten.

ARTICLE 9. MAPES DE CAPACITAT ACÚSTICA

1. Els ajuntaments han d’elaborar un mapa de capacitat acústica amb els nivells
d’immissió dels emissors acústics a què és aplicable aquesta Llei que estiguin inclosos a
les zones urbanes, els nuclis de població i, si escau, les zones del medi natural, a l’efecte
de determinar la capacitat acústica del territori mitjançant l’establiment de les zones de
sensibilitat acústica en l’àmbit del municipi respectiu. Les disposicions que es dictin per al
desplegament de la Llei han d’establir els criteris per a l’elaboració d’aquests mapes de
capacitat acústica.
2. Els municipis poden sol·licitar la col·laboració i el suport tècnic necessari del
Departament de Medi Ambient en l’elaboració del mapa de capacitat acústica de llur
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territori.
3. El mapa de capacitat acústica inclou la informació següent:
a) La immissió al soroll calculada o mesurada.
b) Els models de càlcul utilitzats.
c) Les dades d’entrada per al càlcul de soroll.
d) L’afectació dels sectors exposats al soroll.
e) Les zones de sensibilitat acústica atribuïdes.
f) Els valors límit d’immissió i els valors d’atenció atribuïts a cada zona de
sensibilitat acústica.
4. Els mapes de capacitat acústica han d’incloure les limitacions derivades de les servituds
aeronàutiques, determinades d’acord amb la normativa aplicable.
5. Els ajuntaments han d’aprovar el mapa de capacitat acústica, en el termini de tres anys,
a comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, i traslladar-lo al Departament de
Medi Ambient. Els municipis de menys de mil habitants poden delegar la gestió directa
d’aquesta competència al consell comarcal o a una altra entitat local supramunicipal. El
mapa de capacitat acústica només es pot modificar quan es produeixin canvis en
l’ordenació urbanística o el planejament viari.
6. Els ciutadans tenen dret a accedir al mapa de capacitat acústica i a rebre la informació
adequada sobre les zones de sensibilitat acústica, les zones de soroll i llurs entorns,
d’acord amb la normativa reguladora d’accés a la informació en matèria de medi ambient.
7. Els instruments de planejament urbanístic han de tenir en compte les zones de
sensibilitat acústica definides en els mapes de capacitat acústica d’àmbit municipal i les
normes per a les noves construccions en zones de soroll.

CAPÍTOL III
NIVELLS D’AVALUACIÓ D’IMMISSIÓ I D’EMISSIÓ

ARTICLE 13. NORMES PER A LES NOVES CONSTRUCCIONS A LES ZONES DE SOROLL
1. En les noves construccions situades a les zones de soroll a què fa referència l’article 6,
on hi hagi una contaminació acústica superior als valors límit d’immissió establerts per
aquesta Llei, els promotors han d’adoptar, com a mínim, les mesures següents, d’acord en
tot cas amb les Normes bàsiques d’edificació (NBE):
a) Mesures de construcció o reordenació susceptibles de protegir l’edifici contra el
soroll.
b) Disposició, si escau, de les dependències d’ús sensible al soroll a la part de
l’edifici oposada al soroll.
c) Insonorització dels elements de construcció d’acord amb el que estableix
l’annex 9.
d) Apantallament per motes de terra o barreres artificials en la proximitat de la
infraestructura.
2. Abans que s’atorguin els permisos i les llicències corresponents el mateix ajuntament ha
de comprovar que es compleixen les mesures establertes per aquest article. Si no se
n’acredita el compliment, no es pot atorgar el permís o la llicència corresponent i el
procediment administratiu d’atorgament resta en suspens fins que la persona interessada
l’acrediti. A les construccions ja existents els són aplicables les mesures establertes per
les lletres c i d de l’apartat 1.
3. Les administracions han de vetllar per l’establiment d’ajuts i subvencions, concedits per
la mateixa Administració o pels subjectes amb règim de concessió, per a minimitzar
l’impacte acústic de les edificacions que hi ha a les zones de soroll.

ARTICLE 16. NIVELLS D’IMMISSIÓ EN ESPAIS PÚBLICS
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........En espais oberts, com ara àrees
comercials i estacions de metro o tren, el nivell màxim d’immissió és el de la zona de
sensibilitat acústica que correspon a l’emplaçament.

ANNEX 12. INDICADORS DE MOLÈSTIA GLOBAL, MATÍ-VESPRE-NIT,
DE LA IMMISSIÓ SONORA A L’AMBIENT EXTERIOR
1. Per a determinar l’exposició al soroll ambiental, d’acord amb mètodes d’avaluació comuns a la Unió
Europea, i per a posar a disposició de la població la informació sobre el soroll ambiental i els seus efectes,
s’ha d’utilitzar l’indicador de nivell dia-vesprenit, Lden, en decibels, que es determina aplicant la
fórmula següent:

Lden= 10 lg
1

24
(14⋅10

Lday

10 +2⋅10
Levening+5

10 +8⋅10
Lnight+10

10 )

on:
a)  Lday és  el  nivell  sonor  mitjà  a  llarg  termini  ponderat  A,  definit  en  la  norma  ISO 1996-2:1987,
determinat al llarg de tots els períodes diürns d’un any;
b) Levening és el nivell sonor mitjà a llarg termini ponderat  A, definit en la norma ISO 1996-2:1987,
determinat al llarg de tots els períodes vespertins d’un any;
c) Lnight  és el  nivell  sonor  mitjà  a  llarg termini  ponderat  A,  definit  en la norma ISO 1996-2:1987,
determinat al llarg de tots els períodes nocturns d’un any;
d) Al dia li corresponen 14 hores, de 7 a 21 hores; al vespre, 2 hores, de 21 a 23 hores, i a la nit, 8 hores,
de 23 a 7 hores; www.gencat.cat/mediamb/publicacions/monografies/recull_legislatiu.pdf
Recull legislatiu de la Generalitat de Catalunya per a la gestió i avaluació de l'acústica ambiental
Annex 1
Immissió sonora a l’ambient exterior produïda per les infraestructures de transport viari,
ferroviari i marítim
1. Àmbit d’aplicació
Aquest annex s’aplica als nivells de soroll produïts pel trànsit dels vehicles de motor i els trens, els
quals s’avaluen en els receptors situats en els seus entorns.
El soroll produït per funiculars i aeris, i per tallers de reparació, instal·lacions de producció d’energia
i instal·lacions ferroviàries i portuàries similars, s’assimila al soroll de les activitats.
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2. Valors límit d’immissió

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl Valors límit d’immissió en dB(A)

Ld(7 h – 21 h) Le(21 h - 23 h) Ln(23 h – 7 h) LAFmax(*)

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)

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

45 55 55 80

(A3) Habitatges situats al medi rural 57 57 47 85

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial 60 60 50 85

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA 
(B)

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb
activitats i/o infraestructures de transport existents

65 65 55 85

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1) 65 65 55 88

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

65 65 55 85

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)

(C1) Usos recreatius i d’espectacles 68 68 58 90

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial 70 70 60 90

Ld , Le , Ln , LAFmax : índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament.
(*) LAFmax : solament s’aplica al soroll que prové dels trens.
Valors d’atenció: en les infraestructures existents i per als usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), i per
a habitatges existents en el medi rural (A3), el valor límit d’immissió dels índex Ld , Le , Ln s’incrementa
en 5 dB(A).

3. Compliment
Es considera que es respecten els valors límit d’immissió de soroll establerts en aquest annex quan els
nivells d’avaluació compleixen, durant cada període d’avaluació, el següent:
a. Cap nivell d’avaluació LAr del període d’avaluació supera els valors fixats en aquest annex.
b. Pel que fa a les infraestructures ferroviàries, a més de l’establert a l’apartat anterior, la mitjana
energètica del valor LAFmax de cada una de les tipologies ferroviàries no supera els valors fixats en
aquest annex.
4. Determinació dels nivells d’immissió
Els nivells d’immissió es poden determinar mitjançant mètodes de càlcul, d’acord amb l’annex 8,
o mesuraments.
1. Determinació mitjançant mesuraments
S’han de dur a terme mesuraments en continu de llarga durada, o mesuraments de curta durada
representatius, entre dilluns i divendres, sempre que no siguin festius ni vigília de festius.
Per  a  les  infraestructures  ferroviàries,  a  més  dels  nivells  d’immissió  LAeq,  és  aplicable  el  nivell
d’immissió
màxim LAFmax que es determina duent a terme mesuraments per a cada tipologia ferroviària segons
l’escenari que s’avalua.
Les condicions de mesurament són les següents:
a. Els mesuraments s’han de dur a terme en condicions meteorològiques representatives de
l’indret on es mesura, la velocitat del vent en el punt d’avaluació ha de ser inferior a 5 m/s, i cal
usar sempre els equips amb pantalla paravent i situar-se al damunt d’un terra o ferm suposadament
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sec.
b. L’emplaçament del mesurament s’ha de determinar segons l’escenari que s’hagi d’avaluar:
1. En les edificacions, el nivell d’immissió de soroll a l’ambient exterior es mesura situant,
sempre que sigui possible, el micròfon al mig de la finestra completament oberta de les
dependències d’ús sensible al soroll (dormitoris, sales d’estar, menjadors, despatxos d’oficina,
aules escolars o d’altres dependències assimilables).
2. En els altres supòsits, s’ha de situar el micròfon entre 1,5 i 4 metres d’altura sobre el nivell
del sòl, i:
- A peu de carrer entre 0,5 i 2 metres de distància de les façanes amb dependències d’ús
sensible dels receptors.
Annexos de la Llei 16/2002, modificats segons el Decret 176/2009
29
- En les zones encara no construïdes però destinades a l’edificació, en el pla d’emplaçament
de la façana més exposada al soroll.
c. Abans i després dels mesuraments, s’ha de fer una verificació acústica de la cadena de mesurament
mitjançant calibrador acústic que garanteixi un marge de desviació no superior a 0,5 dB(A)
respecte del valor de referència inicial.
5. Avaluació
1. El període d’avaluació és d’un dia.
2. Avaluació mitjançant mesuraments
El nivell d’avaluació es calcula mitjançant l’expressió:
LAr = LAeq,T
on:
LAeq,T és el nivell de pressió acústica continu equivalent ponderat A, mesurat durant el període temporal
d’avaluació T
T = 840 minuts per a l’horari diürn, 120 minuts per a l’horari vespertí i 480 minuts per a l’horari
nocturn.
3. Per determinar el nivell d’avaluació, s’ha de tenir en compte el so incident, és a dir, no s’ha de
recollir el so reflectit en el parament vertical mateix.
4.  Els valors dels nivells d’avaluació LAr i  LAFmax s’han d’arrodonir amb l’increment de 0,5 dB(A), i
s’ha
de prendre la part sencera com a valor resultant.

Annex 8
........
1. Mètodes de càlcul
Els mètodes de càlcul recomanats per a l’avaluació dels índexs de soroll són els següents:
a. Soroll del trànsit rodat: el mètode nacional de càlcul francès NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTULCPC-
CSTB), i NMPB, versió Fer. Pel que fa a les dades d’entrada sobre l’emissió, aquests
documents es remeten a la Guia del soroll dels transports terrestres, apartat previsió de nivells
sonors, CETUR 1980.
b. Soroll d’aeronaus: ECAC.CEAC doc.29 Informe sobre el mètode estàndard de càlcul de nivells
de soroll en l’entorn d’aeroports civils, 1997. Entre els diferents mètodes de modelització de
trajectòries de vol, s’ha d’utilitzar la tècnica de segmentació esmentada en la secció 7.5 del
document 29 d’ECAC.CEAC.
c. Soroll industrial: ISO 9613-2: Acústica-Atenuació del so quan es propaga en l’ambient exterior,
part 2: Mètode general de càlcul. Per a l’aplicació del mètode establert en aquesta norma, poden
obtenir-se dades adequades sobre emissió de soroll (dades d’entrada) mitjançant mesuraments
realitzats segons algun dels mètodes descrits en les normes següents:
- ISO 8297: 1994, Acústica-Determinació dels nivells de potència sonora de plantes industrials
multifont per a l’avaluació de nivells de pressió sonora en el medi ambient – Mètode
d’enginyeria.
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- EN ISO 3744: 1995, Acústica-Determinació dels nivells de potència sonora de fonts de
soroll utilitzant pressió sonora. Mètode d’enginyeria per a condicions de camp lliure sobre
un plànol reflectant.
- EN ISO 3746: 1995, Acústica-Determinació dels nivells de potència acústica de fonts de
soroll a partir de pressió sonora. Mètode de control en una superfície de mesura envoltant
sobre un plànol reflectant.
- EN ISO 9614: 1995, Acústica-Determinació dels nivells de potència acústica de fonts de
soroll a partir d’intensitat sonora. Part 1 i 2.

Treball de Renfe
http://www.cofis.es/pdf/fys/fys11/fys11_12-14.pdf
EL RUIDO EN LAS LÍNEAS FERROVIARIAS
Rosa María Matas López / Pedro Pérez del Campo
Renfe. Gerencia de Medio Ambiente.
SISTEMAS DE AMORTIGUACIÓN SONORA. NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Los Proyectos de nuevas infraestructuras ferroviarias están sujetos al procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental ( R.D.L. 1302/86, de 28 de junio de Evaluación de
Impacto Ambiental y su Reglamento R.D. 1131/1988). 

Las últimas D.I.A. de proyectos ferroviarios establecen unos niveles máximos de
inmisión, medidos a 2m de las fachadas y a la altura de la planta superior, que la nueva
infraestructura no debe superar. Para zonas residenciales, en las que los parámetros son
más exigentes, estos son:
- Leq (7-23 h) < 65 dBA
- Leq (23-7 h) < 55 dBA

– En todo el trazado el nivel máximo de inmisión Lmax < 85 dBA
–

SITUACIÓN ACÚSTICA EN TRAVESÍAS URBANAS CONSOLIDADAS
La situación es muy distinta si se trata de una travesía urbana ya consolidada. Las
denuncias acústicas surgen como consecuencia de la aparición de nuevas viviendas y
nuevos ciudadanos en las proximidades de la vía. Está demostrado que los convecinos
históricos del ferrocarril admiten con mayor tolerancia el ruido y la actividad ferroviaria
a la que están acostumbrados y han incorporado en las características de su hábitat
cotidiano, mientras que estos “nuevos convecinos” muestran mayor sensibilidad ante
esa molestia acústica.
POLÍTICA DE ACTUACIÓN. ESTRATEGIAS DE LUCHA CONTRA EL
RUIDO
Renfe, ante la creciente sensibilización general de la población y las denuncias o quejas
que ésta interpone, ha establecido una política de actuación en materia acústica, ya que
entiende que la solución a este problema ha de ser ante todo preventiva a la vez que se
investiga en todos los elementos que intervienen.
En los últimos cuatro años, Renfe ha firmado una serie de convenios con
administraciones también implicadas en el problema de ruido: Comunidades
Autónomas, Ayuntamientos y un convenio marco con la Federación Española de
Municipios y Provincias, al que se van adhiriendo distintos municipios para estudiar de
forma conjunta el problema acústico en sus travesías ferroviarias urbanas.
El procedimiento general, en zonas urbanísticamente consolidadas, es similar en todos
los casos y se desarrolla en varias fases consecutivas:
• Fase I: el compromiso comienza por un estudio de caracterización acústica de la
franja ferroviaria o de aquellos tramos de la travesía en los que existe una constatada
molestia acústica. Los principales descriptores del ruido utilizados en este tipo de

68 



11.Annex 1 Soroll

estudio son:
- Nivel equivalente al paso del tren
- Nivel máximo al paso del tren
- Nivel equivalente diurno
- Nivel equivalente nocturno
- Nivel equivalente en las franjas horarias de alta frecuencia de tráfico.
• Fase II: la fase de caracterización permite detectar aquellas zonas con mayor
incidencia acústica. En esta segunda fase, dichas áreas serán objeto de un estudio de
medidas correctoras de carácter sonoro, que generalmente se traducirá en un Proyecto
de pantallas acústicas o en actuaciones sobre la propia vía (cambio de carril, sustitución
de desvíos, eliminación de asientos e irregularidades, revisión de elementos: tornillos,
tirafondos, traviesas, etc.), si se comprueba que el mal estado de los aparatos de vía o
material intensifican el ruido que cabe esperar en una circulación normal.
• Fase III: ejecución de esas medidas correctoras, coofinanciadas por los diversos
organismos implicados y nunca de manera unilateral por Renfe.

SITUACIÓN ACÚSTICA EN ZONAS NO CONSOLIDADAS. UNA
ASIGNATURA PENDIENTE
Queda pendiente aún otra asignatura, ¿Cómo actuar en zonas no consolidadas, en las
que el ferrocarril ya existe y son los planes urbanísticos los que invaden esa franja de
servidumbre sonora de la que ya hemos hablado?. En estos casos, el ferrocarril seguirá
investigando para mejorar su material móvil, construir trenes cada vez más confortables
y silenciosos y avanzar en unas características de vía “más absorbentes” y una
conducción eficaz en todos los sentidos. Pero, paralelamente a esa sensibilidad
creciente frente al ruido debe exigirse que las distancias críticas a las infraestructuras de
transporte sean respetadas y -de no ser así- se involucre económicamente en las medidas
a adoptar a los promotores de las nuevas edificaciones.
La solución última al problema de ruido ha de encontrarse de forma coordinada y
conjunta entre las distintas administraciones implicadas. El Decreto 78/98, por el que se
regula el régimen de protección contra la contaminación acústica de la Comunidad de
Madrid, ya apunta una planificación adecuada en la ordenación de los usos del territorio
y las actividades, de tal forma que no se establezcan zonas de alta sensibilidad acústica
junto a usos de suelo fundamentalmente ruidosos, y por tanto con baja o nula
sensibilidad acústica.

http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/5820/11/10.pdf
TESINA IMPACTE ACÚSTIC
INFRASTRUCTURES E.T.S.E.C.C.P.B.
Conclusions de les dades
VIA DE TREN
El mapa de capacitat acústica de Reus qualifica tot el traçat ferroviari com a
zona amb contaminació superior a 70 dBA, l’equivalent a zona de sensibilitat acústica
baixa segons al normativa (valor límit d’immissió és de 70 dBA de dia i 60 dBA de nit).
Amb les dades obtingudes de les diferents tipologies de tren (independentment
del lloc) estem parlant d’estar al límit de la llei en la majoria de casos, i a la nit estem
sobrepassant el valor límit d’immissió , tanmateix no caldria realitzar un plà de mesures
perquè no es supera el valor d’atenció a la nit, fixat en 70 dBA. Tanmateix el que es
recomanaria es minimitzar la circulació de trens de mercaderies (que són els que fan
mes soroll) en la franja de nit o bé reduïr-ne la velocitat, o es clar alternativament
millorar la qualitat d’aquesta
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Decreto 245/2005, de 8 de noviembre, por el que se fijan los criterios para la elaboración de los mapas
de capacidad acústica. 
Zona de ruido.
El  mapa  de  capacidad  acústica  define  los  sectores  del  territorio  afectados  por  la  presencia  de
infraestructuras de transporte viario, ferroviario, marítimo y aéreo.
La zona de ruido comprende el territorio del entorno del foco emisor y se delimita por la curva isófona,
que son los puntos del territorio donde se miden los valores límites de inmisión establecidos por los
anexos 1 y 2 de la Ley 16/2002, de 28 de junio, correspondientes a la zona de sensibilidad acústica donde
se encuentra situada la infraestructura.
e. Zona de especial protección de la calidad acústica (ZEPCA).
El mapa de capacidad acústica define como zona de especial protección de la calidad acústica aquellas
áreas que por sus singularidades características se considera conveniente conservar una calidad acústica
de interés especial, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 16/2002, de 28 de junio.
Se pueden incluir en esta zona las áreas siguientes y similares:

1. Ámbitos singulares de espacios de interés natural.
2. Ámbitos singulares de espacios de protección especial de la naturaleza.
3. Ámbitos singulares de espacios urbanos que gocen de una muy alta calidad acústica.

El perímetro de las zonas, áreas y edificaciones e infraestructuras se representa con una raya de color
naranja claro (composición RGB: 255 166 0).
f. Zonas acústicas de régimen especial (ZARE).
El mapa de capacidad acústica define como zonas acústicas de régimen especial aquellas áreas en que se
produzca una elevada contaminación acústica  debido a  la  presencia  de numerosas  actividades,  de  la
naturaleza que sean, y del ruido producido alrededor, de acuerdo con el artículo 8   de la Ley 16/2002, de  
28 de junio.
Se pueden incluir en esta zona las áreas siguientes y similares:

1. Ámbitos de uso intensivo de servicios.
2. Ámbitos de uso intensivo comercial.

11.3.1. Directiva municipal

Depèn de cada ajuntament 
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12. Annex 2 Característiques dels equips: rack, unitat de potència, 
pupitre microfònic, altaveus

Al fitxer rack saifor.pdf , hi ha les característiques del rack

Al fitxer up7s, hi ha l la unitat de potència

Al fitxer MD94RS.pdf, hi ha les característiques tècniques del pupitre microfònic

Al  fitxer  sc610_615_630.pdf,  hi  ha  les  característiques  tècniques  de  l'altaveu  seleccionat  per  la
sonorització de l'andana
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13. Annex 3 cablejat

Al fitxer firex protech zh rz1-k_as_06_1kV.pdf hi ha les característiques tècniques del cable d'alimentació
del rack de megafonia i del cable de megafonia dels altaveus
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14. Annex 4 Extracte de les instruccions tècniques complementaries 
      ( ITC ) del reglament de baixa tensió

Als fitxers itc-bt-19.pdf i  itc-bt-20.pdf  hi ha les instruccions tècniques complementaries ( ITC )  del
reglament de baixa tensió que fa referència a secció de cables i tubs d'instal·lació.
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