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7. TIPUS I NIVELLS SONORS DE REFERÈNCIA DELS TRENS CATALANS 
 
Per realitzar el control acústic de les línies de ferrocarrils catalanes és 
imprescindible caracteritzar acústicament tots els tipus de trens que circulen a 
Catalunya mitjançant els nivells sonors de referència L0 que emet cada tipus de 
tren. 
  
Els trens catalans es poden classificar en dos grans grups: trens de Renfe i 
trens dels Ferrocarrils de la Generalitat de Cata lunya (FGC). Dins de cada 
subgrup hi ha diverses tipologies, tan pel que fa referència als trens de viatgers 
com als trens de mercaderies. A continuació hi ha una descripció d’aquest 
material i els nivells sonors de referència adoptats per a cada tipologia. 
 
7.1 Renfe 
 
7.1.1 Trens de viatgers 
 
El parc comercial de trens de viatgers de Renfe a Catalunya està constituït per 
diversos tipus de trens que s’inclouen dins de tres grans grups d’explotació en 
funció del servei que realitzen. Aquests grups d’explotació són rodalies, 
regionals i grans línies. 
 
RODALIES 
 
La xarxa de trens de rodalies de Renfe a Catalunya es concentra a Barcelona i 
els seus voltants. Consta d’un gran volum de circulacions, uns 684 trens diaris, 
ja que els trens circulen amb una freqüència de pas d’entre 6 i 10 minuts en 
hora punta i 30 minuts en hora vall segons la destinació. Té un model radial 
amb centre a Barcelona i amb les direccions següents: 

- Barcelona – Mataró – Maçanet-Massanes (C1) 
- Barcelona – Sant Celoni – Maçanet-Massanes (C2) 
- Barcelona – Vic – Puigcerdà (C3) 
- Barcelona – Manresa (C4) 
- Barcelona – Vilanova – Sant Vicenç de Calders (C2) 
- Barcelona – Vilafranca – Sant Vicenç de Calders (C4) 

 
Aquests recorreguts de rodalies es realitzen amb els següents tipus de trens: 

- 440 
Renfe posseeix 255 unitats d’aquest model esdevenint la sèrie de trens 
autopropulsats més nombrosa. La composició bàsica és de tres cotxes: 
motor amb cabina, remolc intern i remolc amb cabina (Mc-R-Rc), però 
poden funcionar sense el remolc intermedi. A més poden acoblar-se 
formant una composició doble de quatre, cinc o sis cotxes. La seva 
tensió d’alimentació és de 3.000 Vcc i la seva velocitat màxima és de 
140 km/h. La longitud total de la composició bàsica és de 80.164 mm, 
resultat de la suma de longituds del Mc (26.747 mm), R (26.670 mm) i 
Rc (26.747 mm); la longitud màxima d’aquest model (composició de sis 
cotxes) és de 160.328 mm. 
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Figura 7.1 Model 440 en composició simple (extret de [7]) 

 
- 440R 

Renfe ha remodelat 94 unitats de la sèrie anterior donant lloc a la sèrie 
440R, però la majoria de característiques són les mateixes: composició 
bàsica, acoblament entre dues unitats, tensió d’alimentació i longituds 
(80.164 mm). En canvi, la velocitat màxima és inferior, de 120 km/h. 
 

 
Figura 7.2 Model 440R en composició doble (extret de [7]) 

 
- 447 

Renfe té 117 unitats d’aquesta sèrie, les quals són acoblables i poden 
donar servei amb UT de la sèrie 446 en composicions mixtes. La 
composició bàsica és de tres cotxes: motor en cabina, remolc intern i 
remolc amb cabina (Mc-R-Rc), però també circulen composicions dobles 
de sis cotxes. La seva tensió d’alimentació és de 3.000 Vcc i la seva 
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velocitat màxima és de 120 km/h. La longitud del Mc, R i Rc és de 
25.479 mm, 25.035 mm i 25.479 mm respectivament, i per tant, la 
longitud total de la composició bàsica és de 75.993 mm. La longitud 
màxima d’aquesta sèrie (composició de sis cotxes) és de 151.986 mm. 
 

 
Figura 7.3 Model 447 en composició doble (extret de [7]) 

 
- 450 

Renfe disposa de 36 unitats d’aquesta sèrie, la qual està formada per 
cotxes de dos pisos. La composició d’aquesta unitat està formada per sis 
cotxes, dos cotxes amb cabina i quatre cotxes remolcs (Mc-R-R-R-R-
Mc). La seva tensió d’alimentació és de 3.000 Vcc i la seva velocitat 
màxima és de 140 km/h. La longitud d’aquesta unitat és de 159.400 mm, 
on cada Mc i R mesuren 26.900 mm i 26.400 mm respectivament. 
 

 
Figura 7.4 Model 450 (extret de [7]) 
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- 451 
Renfe empra 12 unitats d’aquest model, les quals circulen exclusivament 
per les rodalies de Barcelona. També són cotxes de dos pisos, amb 
idèntiques característiques tècniques i prestacions que les UT 450 
(tensió d’alimentació de 3.000 Vcc i velocitat màxima de 140 km/h), amb 
les quals poden circular acoblades. Aquesta unitat està formada per un 
cotxe motor amb cabina, un remolc i un remolc amb cabina (Mc-R-Rc), 
però pot circular sense el cotxe remolc intermedi. La longitud total dels 
tres cotxes és de 80.580 mm, on Mc, R i Rc mesuren 26.900 mm, 26.400 
mm i 27.280 mm respectivament. La longitud màxima d’aquest model 
(composició de sis cotxes) és de 161.160 mm. 
 

 
Figura 7.5 Model 451en composició simple (extret de [7]) 

 
REGIONALS 
 
La xarxa de trens de regionals de Renfe està formada per tres serveis que 
uneixen les principals poblacions de Catalunya. Els trens “Catalunya Exprés”, 
“Regional Exprés”  i “Regional” travessen el país de nord a sud i d’est a oest. 
Cada dia circulen més de 140 trens regionals. Els serveis “Catalunya Exprés” i 
“Regional Exprés” enllacen les ciutats més importants de Catalunya en uns 
temps de viatge molt ajustats, amb poques parades, en unes condicions de 
gran confort i amb places climatitzades. 
 
Els tres serveis cobreixen les destinacions següents:  

- Barcelona – Tarragona – Tortosa (Ca1) 
- Barcelona – Girona – Figures – Portbou (Ca2) 
- Barcelona – Tarragona – Reus – Móra la Nova – Riba-roja d’Ebre (Ca3) 
- Barcelona – Reus/Valls – La Plana Picamoixons – Lleida (Ca4) 
- Barcelona – Manresa – Cervera – Lleida (Ca4) 
- Barcelona – Casp – Saragossa (Ca6) 
- Lleida – Balaguer – La Pobla de Segur (Ca7) (veure apartat 8) 
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Aquests tres serveis són realitzats pels següents tipus de trens:  
- 444 

La unitat 444 és un tren automotor de tracció elèctrica. La seva 
composició autònoma està formada per tres cotxes: un cotxe motor amb 
cabina, un remolc intermedi i un remolc amb cabina (Mc-R-Rc), però pot 
circular sense el remolc intermedi (Mc-Rc). Poden formar-se 
composicions múltiples de fins dotze cotxes amb unitats Mc-R-Rc i/o Mc-
Rc. Aquesta composició múltiple es pot controlar des d’un únic lloc de 
conducció. La longitud de la composició de tres cotxes és de 78.535 mm 
(25.855 mm, 26.295 mm i 26.385 mm respectivament pel Mc, R i Rc), 
arribant a una longitud màxima (composició de dotze cotxes) de 314.140 
mm. La velocitat màxima d’aquest model és de 140 km/h. 
 

 
Figura 7.6 Model 444 en composició simple (extret de [7]) 

 
- 448  

Aquesta unitat és un tren automotor de tracció elèctrica. Està composta 
per tres cotxes: cotxe motor amb cabina, remolc intermedi i remolc amb 
cabina (Mc-R-Rc), però també pot circular sense el remolc intermedi 
(Mc-Rc). Aquesta sèrie permet fer composicions múltiples de fins nou 
cotxes amb unitats Mc-R-Rc, les quals es poden controlar des d’un únic 
lloc de conducció. La longitud de la unitat de tres cotxes és de 78.530 
mm, resultat de la suma de les longituds del Mc (25.945 mm), R (26.200 
mm) i Rc (26.385 mm). La longitud màxima (composició de nou cotxes) 
és de 235.590 mm i la velocitat màxima és de 160 km/h. 
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Figura 7.7 Model 448 en composició doble (extret de [7]) 

 
- 470 

La unitat 470 és també un tren automotor de tracció elèctrica, resultat de 
la remodelació de la unitat S/440. Està constituïda per tres cotxes: cotxe 
motor amb cabina, remolc intermedi i remolc amb cabina (Mc-R-Rc); 
aquests tenen unes longituds de 26.205 mm, 26.160 mm i 26.205 mm 
respectivament, amb una longitud total de 78.560 mm. Es poden fer 
composicions de fins a dotze cotxes, resultant una longitud màxima de 
314.240 mm. La seva velocitat màxima és de 140 km/h. 
 

 
Figura 7.8 Model 470 en composició simple (extret de [7]) 
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- 593 
Aquesta unitat és un tren automotor dièsel, el qual es coneix 
popularment com “camells” (degut a les gepes que allotgen l’aire 
condicionat). La propulsió es realitza a través de 4 motors dièsel de 206 
kW (280 CV) refrigerats per aigua i la seva transmissió és mecànica. Mai 
ha donat un resultat gaire satisfactori, ja que la seva acceleració és 
inferior a la dels trens que va substituir, i en canvi, registra moltes més 
avaries i és molt més cara de mantenir. Per això, la majoria dels trens 
d’aquesta sèrie s’han reformat donant lloc a la nova sèrie 596. La 
composició autònoma mínima està formada per tres cotxes: dos cotxes 
motors amb cabina als extrems i un remolc intermedi (Mc-R-Mc); els Mc 
tenen una longitud de 23.485 mm cada un i el R una de 23.015 mm, amb 
una longitud total de 69.985 mm. Es poden formar composicions 
múltiples de fins a tres unitats, podent-se controlar des d’un únic lloc de 
conducció. La seva velocitat màxima és de 120 km/h. 
 

 
Figura 7.9 Model 593 en composició simple (extret de [7]) 

 
GRANS LÍNIES 
 
La xarxa de trens de grans línies de RENFE està constituïda per trens de llarg 
recorregut que connecten Madrid i Barcelona amb la resta de capitals del país. 
També s’inclouen dins d’aquesta denominació els trens que travessen la 
frontera espanyola i discorren per altres països. A Catalunya la majoria de 
trajectes de les grans línies tenen l’origen a Barcelona, o si més no, hi passen. 
Aquesta xarxa de trens es pot dividir en les següents destinacions: 

- Barcelona – Tarragona – València – Múrcia – Cartagena – Màlaga – 
Granada – Almeria 

- Barcelona – Lleida – Saragossa – Madrid – Bilbao – Zamora – 
Salamanca – A Corunya  

- Portbou – Barcelona – Madrid – València – Cartagena  
- Bilbao – Lleida – Reus – Tarragona – València – Alacant  
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- Barcelona – Montpeller – Limoges – París – Torí – Milà – Ginebra – 
Berna – Zuric  

 
Tots els trens de grans línies que circulen per Catalunya són elèctrics. La 
majoria estan formats per cotxes convencionals o cotxes talgo conduïts per una 
locomotora de la sèrie 252 o de la sèrie 269. L’únic tren que no compleix 
aquesta descripció és l’Euromed, ja que és un model automotor.   
 
La locomotora de la sèrie 252 és elèctrica i té una velocitat màxima de 200 
km/h. Les seves dimensions són les següents: 20.380 mm de longitud, 3.000 
mm d’amplada i 4.310 mm d’alçada. 
 

 
Figura 7.10 Locomotora sèrie 252 (extret de [7]) 

 
La locomotora de la sèrie 269 també és elèctrica i té una velocitat màxima de 
160 km/h. La seva longitud és de 17.270 mm, la seva amplada és de 2.800 mm 
i la seva alçada és de 3.950 mm. Existeixen tres models d’aquesta sèrie: 269.4, 
269.6 i 269.9, els quals només es diferencien en que la velocitat màxima de la 
sèrie 269.9 és de 140 km/h. 
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Figura 7.11 Locomotora sèrie 269 (extret de [7]) 

 
Els recorreguts de les grans línies per Catalunya són coberts pels següents 
tipus de trens:  

- Euromed 
És un tren automotor que està format per trens AVE de la sèrie 100. La 
seva composició té dues unitats tractores i vuit cotxes remolcs, amb una 
longitud total de 200.150 mm. La seva velocitat màxima és de 220 km/h i 
la seva velocitat mitja és de 122 km/h. 
 

 
Figura 7.12 Euromed (extret de [7]) 

 
- Arco 

La composició base està formada per una unitat tractora i quatre cotxes 
de viatgers. La unitat tractora és una locomotora de la sèrie 252 i els 
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cotxes són cotxes convencionals de la sèrie 10200 modificada. Cada 
cotxe té una longitud de 26.620 mm, amb la qual cosa la longitud total és 
de 126.860 mm. La velocitat màxima és de 200 km/h i la velocitat mitja 
és de 108 km/h. 
 

 
Figura 7.13 Tren Arco (extret de [7]) 

 
- Talgo  

Està format per una locomotora de la sèrie 252 o de la sèrie 269 i un 
conjunt de trens talgos, els quals poden ser de diferents generacions: 
talgo III, talgo III RD, pendular de la quarta generació, pendular de la 
sisena generació i pendular de la setena generació. La longitud dels 
cotxes talgo és de 14.280 mm i la longitud mitja del tren és de 150.000 
mm, però si circula en composició doble (divendres i diumenges) la seva 
longitud és de 282.000 mm. La seva velocitat màxima és de 200 km/h. 
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Figura 7.14 Tren Talgo (extret de [7]) 

 
- Altaria 

Està format per una locomotora de la sèrie 252 i cotxes talgos pendulars 
de setena generació. La composició normalitzada està constituïda per 
nou cotxes, la qual es pot reforçar per nou cotxes més. Les 
característiques d’aquest tipus de tren són les mateixes que les d’un 
talgo. 
 

 
Figura 7.15 Tren Altaria (extret de [7]) 

- Trenhotel 
Està format per una locomotora de la sèrie 252 i cotxes talgo pendulars 
de la quarta, cinquena o sisena generació. Es poden trobar fins a 24 
cotxes formant un tren d’aquests. La seva longitud mitja és de 300.000 
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mm, però a vegades circula en composicions més llargues (divendres i 
diumenges), de fins a 330.000 mm. 
 

 
Figura 7.16 Trenhotel (extret de [7]) 

 
- Estrella 

Està constituït per una locomotora de la sèrie 252 i cotxes 
convencionals. La seva longitud mitja és de 300.000 mm, arribant als 
330.000 mm algunes vegades (divendres i diumenges). 
 

 
Figura 7.17 Tren Estrella (extret de [7]) 
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7.1.2 Trens de mercaderies 
 
Els trens de mercaderies de Renfe estan formats per una locomotora i un 
conjunt de vagons de mercaderies. Les locomotores utilitzades a la xarxa de 
Renfe de Catalunya són bàsicament les següents: 

- Model 250. 
És una locomotora elèctrica amb una velocitat màxima de 160 km/h, una 
longitud de 20.000 mm, una amplada de 3.130 mm i una alçada de 3.820 
mm. 
 

 
Figura 7.18 Locomotora sèrie 250 (extret de [7]) 

 
- Model 251  

La locomotora 251 és també elèctrica, capaç d’arribar als 160 km/h. Té 
una longitud de 20.700 mm, mesura 3.190 mm d’ample i 4.289 mm 
d’alçada. 
 

- Model 279 
És un model elèctric que té una velocitat màxima de 130 km/h. La seva 
longitud és de 17.270 mm, la seva amplada fa 3.126 mm i la seva alçada 
mesura 3.680 mm. 
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Figura 7.19 Locomotora sèrie 279 (extret de [7]) 

 
- Model 289 

Aquest model és idèntic a l’anterior. L’única diferència entre ambdós és 
que aquesta locomotora té més potència. 
 

 
Figura 7.20 Locomotora sèrie 289 (extret de [7]) 

 
- Model 310 

El model 310 és dièsel i té una velocitat màxima de 100 km/h. La seva 
longitud és de 9.940 mm, la seva amplada és de 2.800 mm i la seva 
alçada és de 3.950 mm. 
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- Model 311 
És una locomotora dièsel de 14.200 mm de longitud, 2.900 mm 
d’amplada i 4.250 mm d’alçada. La seva velocitat màxima és de 90 km/h. 
 

 
Figura 7.21 Locomotora sèrie 311 (extret de [7]) 

 
- Model 319 

És també una locomotora dièsel i la seva velocitat màxima és de 120 
km/h. La seva longitud és de 20.700 mm, la seva amplada és de 3.060 
mm i la seva alçada és de 4.280 mm. 
 

 
Figura 7.22 Locomotora sèrie 319 (extret de [7]) 

 
En funció de com es transporta la mercaderia en els vagons dels trens, aquests 
es poden classificar en dos grans grups: 
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- Trens de combinat (Teco) 
Els trens de combinat transporten la mercaderia en contenidors. La seva 
longitud mitja és d’uns 400 metres, arribant en alguns casos a una 
longitud màxima de 450 metres. La seva velocitat mitja oscil·la sobre els 
90 km/h, sent la màxima de 100 km/h. 
 

 
Figura 7.23 Tren de contenidors: TECO (extret de [7]) 

 
- Trens de càrregues 

Els trens de càrrega utilitzen diferents tipus de vagons en funció de la 
mercaderia que transporten. La mercaderia és força variada, on destaca 
el transport de cotxes (tren portaautos), de potassa (tren potasser) i de 
gas butà (tren butaner). 
 

 
Figura 7.24 Tren portaautos (extret de [7]) 
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Figura 7.25 Tren saler (extret de [7]) 

 

 
Figura 7.26 Tren butaner (extret de [7]) 

 
7.1.3 Nivells sonors de referència (L0) 
 
En base a la utilització del mètode francès del C.E.R.T.U. tots aquests tipus de 
trens de Renfe queden englobats dins de les quatre possibles categories que 
fixa el mètode: trens curts de rodalies i metros, trens de viatgers de llarg 
recorregut, trens de mercaderies i mecanismes aïllats. 
 
Aleshores, cada tipus de tren pertany a una categoria, i amb els diferents tipus 
de trens es fa una mitja de la longitud que s’assignarà a la categoria. També 
s’assigna una velocitat màxima a cada categoria en funció de les velocitats 
màximes de cada tipus de tren de la categoria. Aquesta velocitat màxima de la 
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categoria pot ser que no s’assoleixi en tots els trams de les línies, ja que 
sempre s’ha de respectar la velocitat màxima de circulació de la via. 
 
Els models de rodalies poden circular en composicions simples d’uns 80 metres 
(tres cotxes) o dobles d’uns 160 metres (sis cotxes). Això es degut a la diferent 
demanda que hi ha durant el dia; en hora punta circulen composicions dobles 
mentre que en hora vall ho fan composicions simples. Per aquest motiu la 
longitud mitja dels trens de rodalies adoptada per caracteritzar-los és de 120 
metres i la longitud màxima de 160 metres. La velocitat màxima d’aquesta 
categoria és de 120 km/h. 
 
Els trens de llargs recorregut, dins dels quals considerem els trens regionals i 
els trens de grans línies, tenen més varietat de longitud, ja que el número de 
cotxes depèn molt de la demanda, i aquesta varia al llarg de l’any. Així doncs, 
poden circular trens regionals en composicions dobles d’uns 160 metres (sis 
cotxes) i trens regionals o de grans línies en composicions múltiples d’uns 320 
metres (dotze cotxes). Per aquest motiu s’adopta una longitud mitja de 250 
metres i una longitud màxima de 320 metres. L’única excepció és la línia Lleida 
– Balaguer – La Pobla de Segur, en la qual els trens regionals que hi circulen 
són tots trens dièsel model 593 de tres cotxes, amb una longitud total de 70 
metres i una ve locitat màxima de circulació de 90 km/h. Per tant, es 
considerarà aquest tipus de tren com un tren curt de rodalies, tot i ser un tren 
Regional. Pel que fa a la velocitat màxima de la categoria, aquesta és de 140 
km/h.  
 
En el cas dels trens de mercaderies, la seva longitud és major que en els trens 
anteriors. En funció del tipus de mercaderia que transporta (contenidors, 
cotxes, potassa, butà, etc.) la longitud varia al voltant dels 400 metres i, en 
alguns casos arriba als 500 metres com a màxim. Per tant, la longitud adoptada 
per aquesta categoria és de 400 metres. La velocitat màxima d’un tren de 
mercaderies és de 90 km/h. 
 
Els tipus de trens assignats a cada categoria i la longitud mitja d’aquesta són: 

a) Trens curts de rodalies i metros 
- Línies de rodalies: 

Tipus: 440, 440R, 447, 450 i 451. 
Longitud mitja: 120 m 
Longitud màxima: 160 m 
Velocitat màxima: 120 km/h 

- Línia Lleida – Balaguer – La Pobla de Segur 
Tipus: 593 
Longitud: 70 m 
Velocitat màxima: 120 km/h 

b) Trens de viatgers de llarg recorregut 
Tipus: 444, 448, 470, Arco, Talgo, Trenhotel, Altaria, Estrella i Euromed. 
Longitud mitja: 250 m 
Longitud màxima: 320 m 
Velocitat màxima: 140 km/h 
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c) Trens de mercaderies 
Tipus: Teco (contenidors), portaautos (cotxes), potasser, butaner, etc., 
amb una locomotora tipus  250, 251, 269, 279, 310, 311 o 319. 
Longitud mitja: 400 m 
Longitud màxima: 500 m 
Velocitat màxima: 100 km/h 

 
Com es pot comprovar no s’han considerat els mecanismes aïllats, i per tant, 
en els nostres càlculs només tindrem en compte aquestes tres categories. 
 
Els nivells sonors de referència adoptats per als trens de Renfe són els valors 
proposats pel C.E.T.U.R. (veure taula 6.2), ja que tot i existir un estudi de la 
Universitat Politècnica de València, en el qual es recomana una actualització 
d’aquests valors i es proposen uns nous valors obtinguts de mesures 
realitzades, els trens mesurats en l’estudi no són tots els tipus de trens que 
circulen per Catalunya i els trens coincidents no tenen la mateixa longitud.  
 
7.2 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 
 
7.2.1 Trens de viatgers 
 
El parc comercial de trens de viatgers dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya és de 72 en total, repartit entre els diferents models: UT 111, UT 
112, UT 211 de tres cotxes, UT 211 de dos cotxes i UT 213. 
 
El model UT 111 està format per tres cotxes. La composició d’aquesta unitat 
està constituïda per dos cotxes motors amb cabina situats als extrems i un 
remolc intermedi (Mc-R-Mc). Cada Mc té una longitud de 20.466 mm mentre 
que el R té 19.842 mm, resultant una  longitud total de la unitat de 60.774 mm. 
La seva velocitat màxima és de 90 km/h. La quantitat de trens d’aquest model 
és de 20 unitats i entre tots recorren un total de 1.375.964 km a l’any. 
 

 
Figura 7.25 UT 111 (extret de [7]) 
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El model UT 112 consta de quatre cotxes. La seva composició està formada 
per dos cotxes motors amb cabina, als extrems, i un cotxe motor sense cabina i 
un remolc al mig (Mc-M-R-Mc). La longitud del Mc, el M i el R és de 19.910 
mm, 19.850 mm i 19.850 mm respectivament. La longitud total d’aquest model 
és de 79.520 mm i la seva velocitat màxima és de 90 km/h. N’hi ha 22 unitats 
que recorren entre totes 2.962.261 km a l’any. 
 

 
Figura 7.26 UT 112 (extret de [7]) 

 
Aquests dos models són els que circulen per la línia Barcelona – Vallès. 
Habitualment el model UT 111 s’utilitza només pel nucli urbà de Barcelona que 
correspon a les línies que van fins a Reina Elisenda (L6) i Av. Tibidabo (L7). 
Les línies interurbanes, és a dir, les que van fins a Sant Cugat i Rubí (S5), 
Terrassa (S1), Universitat Autònoma (S55) i Sabadell (S2) s’exploten amb el 
model UT 112. Per aquest motiu la longitud mitja dels trens que circulen per la 
línia del Vallès és de 80 metres que correspon al model UT 112. 
 
El model UT 211 és molt semblant al model UT 111, però els cotxes són una 
mica més curts. N’hi ha de dos cotxes i de tres cotxes amb les composicions de 
cotxe motor amb cabina i remolc amb cabina (Mc-Rc) i cotxe motor amb 
cabina, remolc intermedi i remolc amb cabina (Mc-R-Rc) respectivament. El 
model de dos cotxes mesura 37.900 mm i el de tres 55.600 mm. Aquest model 
permet fer composicions mixtes entre els models de dos cotxes i els de tres, 
donant lloc a composicions de quatre cotxes, resultat de la unió de dos models 
de dos cotxes, i composicions de cinc, degut a la unió d’un model de dos 
cotxes amb un altre de tres. El model UT 211 mai circula amb una composició 
de dos cotxes, sempre ho fa amb composicions de tres, quatre o cinc cotxes. 
En total hi ha 10 trens d’aquest model, 3 de dos cotxes i 7 de tres, però només 
circulen 8 trens: 6 de tres cotxes, 1 de quatre i 1 de cinc. Les longituds 
d’aquestes composicions són de 55.600 mm, 76.000 mm i 95.000 mm 
respectivament. La velocitat màxima d’aquest model és de 90 km/h. Els 
quilòmetres recorreguts a l’any pel model de dos cotxes són 94.930 i pel model 
de tres cotxes són 544.553. 
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Figura 7.27 UT 211 (extret de [7]) 

 
El model UT 213 està format per tres cotxes. La seva composició té dos cotxes 
motors amb cabina als extrems i un remolc al mig (Mc-R-Mc). La longitud 
d’aquesta unitat és de 51.980 mm i té una velocitat màxima de 90 km/h. El 
nombre d’unitats d’aquest model són 20 i recorren durant un any 3.416.248 de 
quilòmetres. 
 

 
Figura 7.28 UT 213 (extret de [7]) 

 
Els models UT 211 i UT 213 circulen per la línia Llobregat – Anoia. El model UT 
211 recorre les línies que van fins a Molí Nou-Ciutat Cooperativa (L8), Can Ros 
(S33), El Palau (S7), Martorell Enllaç (S8) i Olesa de Montserrat (S4). El model 
UT 213 dóna servei a les poblacions més llunyanes que corresponen a les 
línies que arriben fins a Manresa-Baixador (R5) i Igualada (R6). La longitud 
mitja dels trens de la línia Llobregat – Anoia és de 56 metres, però en els trams 
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de la línia on només circula el model UT 213 (Martorell Enllaç fins a Igualada i 
Olesa fins a Manresa Baixador) la longitud dels trens és de 52 metres. 
 
7.2.2 Trens de mercaderies 
 
El parc comercial de trens de mercaderies dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya és de 3 locomotores i 180 vagons. Aquest material només circula per 
la línia Llobregat – Anoia i realitza el transport de sal i potassa des de Súria i 
Sallent fins a Martorell o el Port de Barcelona. 
 
Els trens de mercaderies estan formats per una sola locomotora i els vagons de 
mercaderies. La locomotora és del model 254 i els vagons poden ser de dos 
tipus: vagó tremuja 62.000 i vagó de vores 63.000. Els FGC disposen de 94 
vagons tremuja 62.000 tapats per al transport de clorur potàssic (potassa) i de 
86 vagons de vores 63.000 descobert per al transport de clorur sòdic (sal 
comuna). El nombre de vagons de mercaderies que forma el tren depèn de la 
mercaderia que transporta; en el cas de dur sal la locomotora arrossega fins a 
40 vagons mentre que si es tracta de potassa només en remolca 22. D’aquesta 
manera s’obté una longitud mitja de 370 metres per a un tren de mercaderies 
estàndard.  
 
La càrrega bruta total sense tenir en compte la locomotora és de 1200 tones 
amb un pes màxim per eix de 15 tones. La velocitat màxima d’un tren de 
mercaderies és de 90 km/h. Les tres locomotores recorren en total 118.404 
quilòmetres a l’any mentre que els vagons tremuja 62.000 i els vagons de vores 
63.000 recorren 1.042.633 i 1.638.050 quilòmetres a l’any respectivament. 
 
7.2.3 Nivells sonors de referència (L0) 
 
Els diferents tipus de trens dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
també s’engloben dins de les quatre possibles categories i es calcula la mitja 
de la longitud dels trens de cada categoria. 
 
En aquest cas només es consideren dues categories: trens curts de rodalies i 
metros, i trens de mercaderies. Per calcular la longitud mitja dels trens de 
viatgers es diferencia entre la línia Barcelona – Vallès i la línia Llobregat – 
Anoia (veure apartat 7.2.1), ja que les longituds dels diferents tipus de trens 
que hi circulen són diferents.    
 
Els tipus de trens assignats a cada categoria i la longitud mitja d’aquesta són: 

a) Trens curts de rodalies i metros 
- Línia Barcelona – Vallès: 

Tipus: UT 112 
Longitud: 80 m 
Velocitat màxima: 90 km/h 

  - Línia Llobregat – Anoia: 
Tipus: UT 211 i UT 213 
Longitud mitja: 56 m 
Longitud màxima: 95 m 
Velocitat màxima: 90 km/h 
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b) Trens de mercaderies 
Tipus: Locomotora 254 i vagó tremuja 62.000 o vagó de vores 63.000 
Longitud: 370 metres 
Velocitat màxima: 90 km/h 

 
En aquest cas, pels trens dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya els 
nivells  sonors de referència també són els valors proposats pel C.E.T.U.R. 
(veure taula 6.2), ja que aquests trens són molt semblants als trens francesos 
utilitzats pel C.E.T.U.R. en el seu estudi i no es disposa de cap estudi dels 
nivells sonors dels trens dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
 
 




