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13. AVALUACIÓ ACÚSTICA DELS FERROCARRILS 
 
13.1 Avaluació acústica de cada punt de la xarxa de ferrocarril 
 
El fet de conèixer com s’esmorteeix el soroll a mesura que la distància a la via 
del ferrocarril augmenta permet definir una funció que puntuï de forma coherent 
la xarxa de ferrocarril. En apartats anteriors ja s’ha comentat que en el cas de 
tractar-se d’una font lineal quan es duplica la distància el soroll disminueix 
aproximadament 3 dBA. Si es representa aquesta relació en un gràfic dóna una 
idea de la funció que es pot ajustar. 
 
La següent figura mostra diferents tipologies de la funció que assigna una 
puntuació a cada punt. Els valors de d són aquelles distàncies en metres on els 
diferents punts de la xarxa assoleixen els nivells d’immissió de la llei contra la 
contaminació acústica. Així observem que quan d valdria teòricament 0,1 
metres s’obtindria una nota de 9,9 de màxima qualitat i de mínim impacte. 
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Figura 13.1 Aproximació a diferents tipologies de la funció Nota 
(elaboració pròpia) 

 
La funció que millor s’ajusta per trobar una nota per cada punt és la següent: 
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on: 
 d = distància de qualitat acústica trobada pels diferents casos estudiats 
 dmàx = distància màxima de qualitat acústica 
 S = factor corrector per sensibilitat acústica 
  Alta (A): S = 1/1,5 = 0,7 
  Moderada (B) : S = 1 
  Baixa (C): S = 1/0,5 = 2 
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N = factor corrector per nombre d’edificacions a una distància d de la 
línia de ferrocarril, a banda i banda de la línia 

  Número d’edificacions < 10: N = 0,7 
 Número d’edificacions entre 10 – 100: N = 1 
 Número d’edificacions > 100: N = 2 

 
Els valors assignats al factor de correcció per sensibilitat acústica augmenten a 
mesura que disminueix la sensibilitat perquè quan més decibels rep un territori 
(sensibilitat acústica baixa), menys qualitat ambiental ofereix i, per tant, se li 
assigna una nota més baixa. 
 
En el cas del factor de correcció per nombre d’edificacions, a igualtat de 
distàncies, li correspon una nota més baixa quan més habitatges hi ha en 
aquesta zona, ja que hi haurà més persones afectades pel soroll; per tant, el 
factor augmenta amb el nombre d’habitatges. 
 
13.1.1 Exemples de càlcul 
 
a) Quina és la nota d’una línia fèrria que a 20 metres ja no sobrepassa els 
valors d’atenció, on hi ha 125 cases i la sensibilitat acústica és baixa atesa la 
presència d’una carretera? La d màx de la xarxa ferroviària és de 95 metres. 
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b) Quina és la nota d’una línia fèrria que a 20 metres ja no sobrepassa els 
valors d’atenció, on hi ha 4 torretes residencials i 25 cases d’habitatges amb 
una sensibilitat acústica moderada atès el caràcter urbà de l’indret? La dmàx de 
la xarxa ferroviària és de 95 metres. 
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c) Quina és la nota d’una línia fèrria que a 20 metres ja no sobrepassa els 
valors d’atenció, on hi ha 4 torretes residencials aïllades que gaudeixen d’una 
sensibilitat acústica alta? La d màx de la xarxa ferroviària és de 95 metres. 
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13.2 Avaluació acústica global de la xarxa de ferrocarril: Índex Global 
Acústic de la Xarxa Ferroviària (IGAXf)  
 
Un cop s’ha avaluat acústicament cada punt de la xarxa ferroviària es pot 
realitzar l’avaluació acústica global de la xarxa. Aquesta es realitza mitjançant 
l’Índex Global Acústic de la Xarxa Ferroviària (IGAXf), el qual assigna una nota 
total al conjunt de la xarxa de ferrocarril. L’expressió de l’IGAXf és la següent: 
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on: 
 µx = esperança de (x) 

µx = E(x) = S xi p(xi)      (13.3) 
s x = desviació estàndard de (x) 

s x
2 = variança de (x) = S (xi - µx)2 p(xi)   (13.4) 

xi = nota del punt i 
p(xi) = probabilitat que es doni la nota xi 

 K = paràmetre d’equiparament del territori 
  Exigència d’equiparament del territori moderada: K = 1 
  Exigència d’equiparament del territo ri baixa: K = 1/1,5 
 
Com es pot comprovar en la formulació de l’IGAXf, aquest s’obté a partir de 
paràmetres estadístics (esperança, variança i desviació estàndard). 
 
13.2.1 Exemple de càlcul de l’IGAXf 
 
Quin és l’Índex Global Acústic de la Xarxa de Ferrocarrils (IGAXf) formada per 4 
punts que tenen una nota respectivament de 6, 7, 3 i 5 on l’exigència 
d’equiparament del territori és moderada (K = 1)? 
 
µx = S xi p(xi) = (6 · 0,25) + (7 · 0,25) + (3 · 0,25) + (5 · 0,25) = 5,25 
 
s x

2 = S (xi - µx)2 p(xi) = (6 – 5,25)2 · 0,25 + (7 – 5,25)2 · 0,25 + (3 – 5,25)2 · 0,25  
+ (5 – 5,25)2 · 0,25 = 2,1875 

 
s x = 2,18751/2 = 1,47 
 

96,3755,025,525,525,5 28,0
1

25,5
47,1

=⋅=⋅=⋅=⋅= −
⋅−⋅−

eeeIGAX
K

xf
x

x

µ
σ

µ  

 
I si l’equiparament del territori fos baix (K = 1/1,5)? 
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13.3 Aplicació a la xarxa ferroviària catalana 
 
En aquest estudi s’han considerat 64 punts de control que caracteritzen tots els 
trams acústics diferents de la xarxa ferroviària catalana. En aquests punts s’ha 
calculat la distància de qualitat acústica, la qual cosa permet assignar una 
puntuació a cada punt. 
 
Per assignar una puntuació cal definir primer els valors que prenen els 
paràmetres de la funció Nota. El valor de la distància màxima, el més important, 
es pot fixar de dues maneres: amb la distància màxima de qualitat acústica 
trobada pels diferents casos estudiats, que correspon a 184,4 metres (tram 
Tarragona – Reus), o amb la distància del límit d’edificació, que correspon a 50 
metres. En aquest cas, s’ha elegit la distància màxima de qualitat acústica 
(184,4 m), ja que d’aquesta manera es realitza una puntuació relativa en funció 
del pitjor tram trobat; els altres trams tindran una nota millor donat que tenen 
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una distància de qualitat acústica menor. L’altre opció, més exigent, donaria la 
puntuació en funció del límit d’edificació (50 m), obtenint puntuacions inferiors 
perquè la dmàx és menor. En tots dos casos, la puntuació no és absoluta, sinó 
relativa, i serveix per comparar la qualitat acústica d’un tram respecte d’un altre. 
 
Les línies de ferrocarrils es consideren com a zones de sensibilitat acústica 
moderada i, per tant, el factor corrector per sensibilitat acústica (S) pren el valor 
de 1. Si es fan les combinacions de número d’habitatges, la representació 
gràfica de la funció Nota amb sensibilitat acústica moderada és la següent: 
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Figura 13.1 Representació gràfica de la funció Nota en funció del factor 

Corrector per nombre d’edificacions (elaboració pròpia) 
 
 
Per poder comparar resultats, es presenta a continuació la taula on es pot 
veure les notes corresponents a cada tram de les diferents línies de la xarxa 
catalana, independentment del nombre d’edificacions afectades. 
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< 10 10-100 > 100 < 10 10-100 > 100
R11a 0,8 10,0 10,0 9,9 R3c 15,4 9,4 9,2 8,5
F2m 1 10,0 9,9 9,9 R3b 15,6 9,4 9,2 8,4
F2b 1,4 9,9 9,9 9,8 R3a 16 9,4 9,2 8,4
F2l 1,7 9,9 9,9 9,8 R5a 16,5 9,4 9,1 8,4
R3f 1,7 9,9 9,9 9,8 R4a 20,6 9,2 8,9 8,0
F2h 1,8 9,9 9,9 9,8 R6g 22,5 9,2 8,9 7,8
R3e 1,9 9,9 9,9 9,8 R10a 28,2 9,0 8,6 7,4
F2i 2,2 9,9 9,9 9,8 R2c 48,7 8,3 7,7 5,9
R3d 2,4 9,9 9,9 9,7 R7b 51,7 8,2 7,6 5,7
F1f 3,8 9,9 9,8 9,6 R2f 54,3 8,1 7,4 5,5
R1d 4 9,8 9,8 9,6 R7a 61 7,9 7,2 5,2
R4d 4,6 9,8 9,8 9,5 R2e 70,9 7,6 6,8 4,6
F2e 4,9 9,8 9,7 9,5 R2d 74,8 7,5 6,7 4,4
F2k 5 9,8 9,7 9,5 R2b 75,5 7,5 6,6 4,4
R1c 5,6 9,8 9,7 9,4 R2a 75,7 7,5 6,6 4,4
F1d 5,8 9,8 9,7 9,4 R8b 76,1 7,5 6,6 4,4
F1g 5,8 9,8 9,7 9,4 R9a 87,2 7,2 6,2 3,9
F2g 5,8 9,8 9,7 9,4 R9b 94,5 7,0 6,0 3,6
F2j 5,8 9,8 9,7 9,4 R8c 98,5 6,9 5,9 3,4
F1a 5,9 9,8 9,7 9,4 R6e 106 6,7 5,6 3,2
F2c 5,9 9,8 9,7 9,4 R6f 106 6,7 5,6 3,2
F1e 6,4 9,8 9,7 9,3 R5d 109 6,6 5,6 3,1
F1c 6,5 9,8 9,7 9,3 R7c 114 6,5 5,4 2,9
F2f 7 9,7 9,6 9,3 R7d 114 6,5 5,4 2,9
F2d 7,2 9,7 9,6 9,2 R7e 114 6,5 5,4 2,9
R4e 7,4 9,7 9,6 9,2 R5c 126 6,2 5,1 2,6
F2a 8 9,7 9,6 9,2 R5b 127 6,2 5,0 2,5
R1b 8,2 9,7 9,6 9,1 R6c 148 5,7 4,5 2,0
F1b 8,5 9,7 9,5 9,1 R6a 150 5,7 4,4 2,0
R1a 9 9,7 9,5 9,1 R6b 150 5,7 4,4 2,0
R4c 12,4 9,5 9,3 8,7 R6d 179 5,1 3,8 1,4
R4b 14,4 9,5 9,2 8,6 R8a 184 5,0 3,7 1,4

número d'habitatgesd (m)Tram Tram d (m) número d'habitatges

(elaboració pròpia)
Taula 13.1 Puntuació de les tipologies amb sensibilitat acústica moderada

 
 
Aquesta taula justifica perquè N = 0,7. La llei 16/2002 exigeix que en zones on 
la sensibilitat acústica és moderada els nivells sonors siguin LAr = 68 dBA de 
dia i LAr = 63 dBA de nit. Per tant, la via de ferrocarril que comporta una situació 
més desfavorable ha d’aprovar just. El conjunt d’edificacions que siguin menys 
de 10 unitats i es trobin a una distància dmàx són els que reben menys 
consideracions, amb la qual cosa se’ls assigna un 5 de nota.  
 
L’afectació de nivells sonors elevats per part d’un gran volum de persones té 
més repercussió que si fos un grup reduït, de manera que la seva exigència és 
major i, per tant, és obvi que rebin un coeficient de ponderació més gran, i en 
conseqüència se’ls adjudica una nota pitjor. 
 
En l’anterior taula es pot observar que si disminueix el nombre d’habitatges 
afectats, el tram de la línia de ferrocarril obté més nota, ja que es minora la 
quantitat de persones perjudicades per les molèsties ocasionades. Cal 
observar que en el cas de voler atenuar el nivell sonor, les despeses d’aquesta 
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actuació serien més cares parlant en termes d’inversió per nombre de persones 
beneficiades. 
 
Si es volgués establir notes pels habitatges que es troben en zones de 
sensibilitat alta o baixa a partir de les distàncies calculades, caldria afegir a la 
fórmula un altre paràmetre perquè ara no estaríem calculant la nota en la 
distància d’immissió. Les zones de sensibilitat alta haurien de rebre notes més 
baixes perquè les distàncies han estat trobades adoptant els límits de zona 
moderada, valors que superen el valor límit d’aquesta zona, el qual segons la 
llei ha de ser inferior. De la mateixa manera, les zones de sensibilitat baixa 
tenen un valor límit superior segons la llei, i per tant, encara són susceptibles 
de poder assumir un nivell sonor més elevat; consegüentment les notes 
corresponents a aquestes distàncies haurien de ser majors. 
 
Per calcular l’Índex Global Acústic de la Xarxa de Ferrocarrils (IGAXf) actual a 
Catalunya es farà una hipòtesi intermèdia i es prendrà el valor de N = 1. Els 
valors que s’obtenen són els següents: 
 
  µx = S xi p(xi) = 8,58 
 

s x
2 = S (xi - µx)2 p(xi) = 2,3691 

   
s x = 2,371/2 = 1,54  

 
Si es considera que l’exigència d’equiparament del territori és moderada (K = 
1), el valor obtingut de l‘IGAXf és el següent: 
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En canvi, si s’adopta que l’exigència d’equiparament del territori és baixa (K = 
1/1,5), el valor que s’obté per l’IGAXf és aquest altre: 
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