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10. CÀLCUL DE LA DISTÀNCIA DE QUALITAT ACÚSTICA AL PAS D’UN 
TREN 
 
Per calcular la distància de qualitat acústica al pas d’un sol tren, dels 
paràmetres anteriors que identifiquen acústicament la xarxa de ferrocarril, 
només es considerarà la categoria del tren, la velocitat de circulació del tren i la 
longitud del tren.  
 
Per calcular aquesta distància es segueix l’esquema de càlcul del mètode 
proposat, però només fins arribar al càlcul del nivell sonor equivalent d’un tren, 
LAeq (1tren), de cada categoria, i amb l’única diferència que els períodes d’estudi, 
tan el diürn com el nocturn, no tenen una duració de 16 i 8 hores 
respectivament, sinó que es considera un interval de temps inferior però 
suficientment gran en el qual es torni al nivell sonor que hi havia abans del pas 
del tren (veure figura 6.2). En aquest estudi s’ha considerat que aquest temps 
és igual a cinc vegades el temps d’exposició, de manera que el càlcul de les 
distàncies de qualitat acústica al pas d’un únic tren es fan amb aquest valor. 
 
La secció considerada per a calcular la distància de qualitat acústica és el 
terreny pla, ja que és més desfavorable que el terraplè o el desmunt, com s’ha 
vist a l’apartat 4.1.1. La secció en pont és més desfavorable encara que el 
terreny pla, però no és tan habitual com aquest. 
 
Els valors de v0 i d0 són 100 km/h i 25 m respectivament, de manera que els 
nivells sonors de referència de les diferents categories (L0) s’obtenen de la 
taula 6.2 per aquests valors; si en alguna categoria no apareix el valor L0, 
aquest es calcula mitjançant la fórmula 6.5 amb el valor de Kd=0, donat que a 
l’alçada normalitzada, h0=0,5 m, la distància hauria de ser menor que 0,87 m 
perquè Kd?0 (veure figura 6.1), i en aquest cas la distància és 25 m (d=d0). Al 
aplicar la fórmula 6.5 per calcular LAmàx el valor Kd torna a ser nul, ja que les 
distàncies a calcular seran superiors a 0,87 m (en el cas que alguna no ho fos 
s’hauria de trobar el valor de Kd per aquesta distància). El paràmetre K de la 
fórmula 6.5 s’obté de la taula 6.3 depenent de la categoria del tren. D’aquesta 
manera el LAmàx queda en funció de la distància de qualitat acústica (d). Ara 
s’iguala LAeq (1tren) al valor que fixa la llei catalana segons el període d’estudi i 
s’itera per trobar la distància de qualitat acústica (d). 
 
En aquest cas com que només es considera el pas d’un tren de cada categoria, 
el càlcul es realitza amb el tipus de tren més desfavorable de cada categoria, 
és a dir, el tren més llarg (longitud màxima de la categoria), enlloc d’agafar un 
tren amb la longitud mitja de la categoria. En algun cas pot coincidir la longitud 
màxima de la categoria amb la longitud mitja, i per tant, no hi ha cap distinció 
de longituds. Pel que fa al període d’estudi, es consideren tots dos, tot i que el 
període nocturn, quan hi ha trens de la mateixa categoria circulant de dia i de 
nit, és sempre més restrictiu quan es calcula el soroll provocat per un sol tren 
perquè té un valor d’immissió menor que el diürn; si només circulen trens 
durant el dia, aquest serà el període a considerar. En el cas que hi hagi trens 
de dia i de nit, el període diürn només pot ser més restrictiu que el nocturn en el 
cas que es consideri en cada període la circulació de tots els trens. Això és 
degut a que el número de trens que circulen durant el dia és força més elevat 
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que els que circulen durant la nit, i aquest factor contraresta àmpliament el fet 
de tenir un valor d’immissió diürn major que el nocturn.  
 
Les distàncies es calculen per a les diferents velocitats de circulació possibles 
de cada categoria, ja que aquest càlcul es fa per tota la xarxa de manera 
conjunta, i en funció de cada tram la velocitat de circulació varia dins d’un 
interval.  
 
Aquestes distàncies de qualitat acústica d’un tren es comparen amb l’amplada 
de la zona de servitud del ferrocarril per saber quina categoria amb una 
determinada velocitat produeix que la infrastructura ferroviària incompleixi la 
normativa. En el cas que la distància de qualitat acústica sigui menor que 
l’amplada de servitud del ferrocarril, la categoria avaluada faria que la 
infrastructura compleixi la llei catalana; en canvi, si és major, la categoria 
provocaria que la infrastructura incomplís la llei catalana. Es podria donar el cas 
que una categoria en funció de la velocitat fes que la infrastructura complís o 
incomplís la llei; aleshores segons el tram de la línia ferroviària es produirà una 
situació o una altra. 
 
10.1 Renfe 
 
En el cas de la xarxa de Renfe, segons s’ha vist en l’apartat 7.1.3, existeixen 
tres categories de trens. A continuació per a cada categoria es calculen les 
distàncies de qualitat acústica en funció de les diferents velocitats de circulació 
que assoleixen. 
 

DIA NIT
70 6 11,7
80 7,5 14,8
90 9,3 18,2

100 11,2 21,9
110 13,2 25,9
120 15,4 30,2

CURTS DE RODALIES

Velocitat (km/h) Distància (m)

Taula 10.1 Distàncies de qualitat acústica dels trens de rodalies
(elaboració  pròpia)  

 

DIA NIT
70 19,5 41,9
80 25,4 54,8
90 32,2 69,3

100 39,7 85,5
110 48,1 103,5
120 57,2 123,2
130 67,1 144,5
140 77,8 167,6

Taula 10.2 Distàncies de qualitat acústica dels trens de llarg recorregut
(elaboració  pròpia)

LLARG RECORREGUT

Velocitat (km/h) Distància (m)
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DIA NIT
70 22,2 57,8
80 30,9 80,7
90 41,5 108,3

100 54 140,9

Distància (m)

Taula 10.3 Distàncies de qualitat acústica dels trens de mercaderies
(elaboració  pròpia)

MERCADERIES

Velocitat (km/h)

 
 
 
Com es pot observar en les anteriors taules, hi ha algunes distàncies de 
qualitat acústica calculades que superen els 50 metres del límit d’edificació que 
marca la llei. En el cas dels trens de viatgers curts de rodalies, aquests no 
superen el límit d’edificació independentment de la velocitat; en canvi, els trens 
de viatgers de llarg recorregut i els trens de mercaderies si que incompleixen la 
llei, ja que superen els 50 metres durant la nit gairebé per qualsevol velocitat, 
mentre que durant el dia depèn de la velocitat de circulació: per velocitats 
superiors a 120 km/h (trens de llarg recorregut) i a 100 km/h (trens de 
mercaderies) sobrepassen els 50 m. 
 
10.2 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 
 
En el cas de la xarxa de FGC, segons s’ha vist en l’apartat 7.2.3, existeixen 
dues categories de trens. A continuació per a cada categoria es calculen les 
distàncies de qualitat acústica en funció de les diferents velocitats de circulació 
que assoleixen. 
 

DIA NIT
60 4,6 8,9
70 6 11,7
80 7,5 14,8
90 9,3 18,2

CURTS DE RODALIES

Velocitat (km/h) Distància (m)

Taula 10.4 Distàncies de qualitat acústica dels trens de rodalies
(elaboració  pròpia)  

 

DIA NIT
40 5,7 14,3
50 9,6 25
60 15,1 39,3
70 22,2 57,8

MERCADERIES

Velocitat (km/h) Distància (m)

Taula 10.5 Distàncies de qualitat acústica dels trens de mercaderies
(elaboració  pròpia)  
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Com es pot observar en les anteriors taules, només hi ha un cas on la distància 
de qualitat acústica calculada supera els 50 metres del límit d’edificació que 
marca la llei, i per tant, les línies de FGC compleixen amb la normativa a 
excepció de quan circula un tren de mercaderies a 70 km/h per la nit. 
 
 
 
 
 
 
 




