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La contaminació acústica afecta a un percentatge cada cop més elevat de població i els 
mitjans de transport són els principals causants d’aquest problema. En l’actualitat el ferrocarril 
constitueix un mitjà de transport capaç d’introduir a la ciutat un gran nombre de persones (trens 
de rodalies, regionals i grans línies) i, a més, s’utilitza, encara que amb un percentatge petit, 
per transportar tot tipus de mercaderies. Però la previsió de futur és que el percentatge de 
mercaderies transportades per ferrocarril augmenti donat que té un cost social i 
medioambiental inferior al que té la carreterra, la qual comença a estar saturada. Per això, és 
essencial emprendre accions per limitar i controlar el soroll ambiental. 
 
El soroll es defineix com aquell so no desitjat. Les molèsties que provoca depenen de diversos 
factors com la freqüència, el ritme i el temps d’exposició. Per avaluar correctament els nivells 
de soroll cal trobar un indicador que relacioni el so emès amb les molèsties que genera. El 
nivell de pressió sonora equivalent, LAeq, és el més adequat perquè, a diferència dels altres, té 
en compte el conjunt de sorolls que s’han de suportar durant un període de temps a la vegada 
que considera el nivell de soroll i la seva duració. 
 
L’any 2002 el Parlament de Catalunya aprova la Llei 16/2002 de Protecció contra la 
contaminació acústica on es fixa els valors límit d’immissió acústica produïts pels mitjans de 
transport. Les magnituds d’aquests valors són de 68 dBA durant el dia i de 63 dBA durant la nit 
per les zones de sensibilitat acústica moderada (ZSAM). Aquestes zones són les que 
s’estudien en aquesta tesina perquè són a les quals pertanyen la majoria de línies de ferrocarril 
existents. 
 
Per realitzar el control acústic de la xarxa de ferrocarrils de Catalunya cal definir la tipologia 
acústica de tots els trens i identificar acústicament les línies de ferrocarril en base als 
paràmetres que defineixen l’emissió i propagació del soroll del trànsit ferroviari i establir les 
distàncies a partir de les quals cada tram de la línia ferroviaria assoleix els objectius de qualitat 
fixats en la llei 16/2002. Aquesta distància de qualitat esdevé el paràmetre de control. El 
mètode de previsió utilitzat és el de la Guide du Bruit presentat pel C.E.T.U.R., tot i que no és 
el mètode recomanat per la Directiva Europea recentment aprovada. La Directiva recomana el 
mètode nacional de càlcul dels Països Baixos, però aquest és massa complex i no s’adapta bé 
a la orografia de Catalunya. 
 
El mètode del C.E.T.U.R. es basa en les característiques dels trens (nivell sonor de referència: 
L0; longitud: l; i velocitat: v) i de la via (intensitat diària de trens, tipus de trens que circulen i 
velocitat). Mitjançant aquest mètode es calcula la distància de qualitat acústica al pas d’un sol 
tren de cadascuna de les categories i la distància de qualitat acústica al pas d’un trànsit real 
per cadascun dels diferents trams acústics. Aquesta distància es compara amb el límit 
d’edificació que marca la llei ferroviària 1211/1990 (50 m) per saber la situació acústica de la 
línia. 
 
D’acord amb els resultats obtinguts es proposen uns punts de control per realitzar les tasques 
de comprovació sobre el terreny. S’ha de veure com s’ajusta el model teòric amb la realitat del 
territori català. S’estableixen 64 punts de control que corresponen als 64 trams acústics 
diferents de la xarxa de ferrocarrils de Catalunya. Per tant, s’obté a la vegada la caracterització 
de les línies ferroviàries catalanes. 
 
Finalment es realitza una avalució acústica de cada punt de control de la xarxa de ferrocarril on 
se li assigna una nota i s’utilitza l’IGAXf  (Índex Global Acústic de la Xarxa Ferroviària) per 
obtenir una avaluació acústica global de tota la xarxa de ferrocarrils de Catalunya. Així, es 
valora d’una manera més senzilla i entenedora la situació acústica de la xarxa. L’actualització 
periòdica d’aquesta metodologia permet estar informat de la situació de les línies de ferrocarril 
catalanes en cada moment i, per tant, seguir l’evolució acústica de les línies per tal de 
planificar les actuacions necessàries per solucionar les molèsties que puguin ocasionar. 

 




