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14. CONCLUSIONS 
 
L’estudi realitzat sobre l’aplicació d’una metodologia de control acústic basada 
en la distància de qualitat i en la llei catalana 16/2002 contra la contaminació 
acústica ha permès arribar a un seguit de conclusions que s’exposen tot seguit: 
 

- La caracterització del soroll ha servit per confirmar la importància de la 
propagació i valorar els diferents factors d’atenuació, on destaquen la 
distància, la temperatura, el vent, el sòl i els obstacles. Si es duplica la 
distància es produeix una disminució de 3 dBA, mentre que la resta de 
factors poden provocar com a màxim variacions de l’ordre de 5 dBA.  

- El soroll ferroviari es pot classificar en tres tipus segons que l’origina: la 
circulació dels trens, el manteniment i la renovació de la via 
(superstructura), o les instal·lacions ferroviàries (tallers i estacions). El 
soroll produït per la circulació dels trens és el soroll avaluat per calcular 
la distància de qualitat acústica. 

- La secció més desfavorable en la propagació del soroll és el terreny pla; 
tan el desmunt com el terraplè produeixen reduccions dels nivells 
sonors, ja sigui perquè els talussos del desmunt absorbeixen part del 
soroll actuant com si fossin una pantalla antisoroll, o en el cas dels 
terraplens perquè hi ha una major superfície de manera que disminueix 
la intensitat sonora. En el cas puntual d’un pont, aquest pot produir 
augments del nivell sonor d’entre 3 dBA i 10 dBA respecte el terreny pla, 
però la secció en pont no és pas predominant. 
En el càlcul de les distàncies de qualitat acústica s’ha considerat sempre 
el terreny pla, de manera que es pot assegurar que a partir d’aquesta 
distància el nivell sonor sempre és inferior al que marca la llei, excepte 
en el cas puntual d’un pont, que s’hauria d’estudiar a part. 

- El soroll produït per una línia de ferrocarril depèn del tipus de tren que 
circula, el qual té un nivell sonor de referència (L0) i una longitud 
determinada, de la velocitat de circulació i del nombre de trens que 
circulen durant el període diürn i nocturn.  

- El soroll de les línies de ferrocarril per velocitats compreses entre 80 
km/h i 140 km/h, velocitats més freqüents a la xarxa catalana, és degut 
fonamentalment al soroll de rodament i fregament de les rodes, el qual 
depèn de la rugositat del rail i de les rodes i de la velocitat. Aquest varia 
amb la velocitat del tren segons la relació 20-30 log (v). 

- L’indicador més adequat per avaluar el soroll produït pel ferrocarril i les 
molèsties ocasionades a la població és el nivell de pressió sonora 
continua equivalent, LAeq(T), com reflexa el fet que la Directiva 
2002/49/CE sobre l’avaluació i la gestió del soroll ambiental el defineix 
com l’indicador a utilitzar. 

- Els valors límits d’atenció que marca la llei catalana contra la 
contaminació acústica per a l’indicador LAeq(T) són diferents en funció del 
període del dia, el menor dels quals correspon al període nocturn, de 
manera que aquest període normalment acostuma a ser el més 
restrictiu. 

- El model de previsió del soroll ferroviari del C.E.T.U.R. és l’òptim per 
avaluar el nivell sonor del ferrocarril a les línies catalanes, ja que és un 
mètode simplificat que s’adapta bé al territori català.  
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La llei catalana no defineix cap mètode i la Comissió Europea recomana 
el mètode nacional de càlcul dels Països Baixos, però aquest és massa 
complex i no s’adapta bé a la orografia de Catalunya. La seva 
complexitat queda palesa en el fet que pràcticament ningú l’utilitza. 

- Els trens catalans es divideixen en dos grans grups: trens de Renfe i 
trens dels FGC. Els trens de Renfe poden pertànyer a tres de les quatre 
possibles categories que diferencia el model francès: trens curts de 
rodalies i metros (rodalies), trens de llarg recorregut (regionals i grans 
línies) i trens de mercaderies. Per la seva banda, els trens de FGC 
pertanyen només a dues possibles categories: trens curts de rodalies i 
metros, i trens de mercaderies. 

- La caracterització acústica dels trens catalans correspon a assignar els 
nivells sonors de referència que els pertoca. Donat que aquests són 
força semblants als trens francesos, s’adopten els valors proposats en el 
model francès pels seus trens. 

- La caracterització acústica de les línies de ferrocarril catalanes permet 
comprovar que la majoria de les línies tenen algun tram amb una 
circulació superior a 82 trens al dia, excepte les línies de Renfe Reus – 
Móra la Nova – Riba-roja d’Ebre, Sant Vicenç de Calders – Valls – La 
Plana Picamoixons i Lleida – Balaguer – La Pobla de Segur. Els trams 
on circulen trens de rodalies tenen una intensitat força superior, i en 
alguns es superen els 300 trens diaris, destacant el tram de FGC de 
Barcelona a Sant Cugat amb 383 trens diaris i el tram de Renfe de 
Barcelona a Castelldefels amb 342 trens diaris. Tots aquests trams amb 
circulacions superiors a 82 trens al dia hauran de tenir elaborats mapes 
de soroll en un futur no massa llunyà ja que es consideren grans eixos 
ferroviaris (trànsit superior a 30.000 trens anuals).  

- Les distàncies de qualitat acústica al pas d’un sol tren de les diferents 
categories i velocitats mostren que els trens de mercaderies són els que 
provoquen més molèsties (major distància de qualitat acústica), com ja 
era d’esperar, augmentant aquestes a mesura que augmenta la 
velocitat; pel que fa als trens de viatgers, són els de llarg recorregut els 
que provoquen més molèsties.   

- La comparació de les distàncies de qualitat acústica al pas d’un sol tren 
per a les diferents categories i velocitats dels trens de FGC amb el límit 
d’edificació mostra que tots els trens respecten aquest límit, excepte un 
tren de mercaderies circulant a 70 km/h per la nit, el qual té una 
distància de qualitat acústica una mica superior al límit d’edificació (57,8 
metres).  

- En canvi, la comparació de les distàncies de qualitat acústica al pas d’un 
sol tren per a les diferents categories i velocitats dels trens de Renfe 
amb el límit d’edificació mostra que els trens de rodalies són els únics 
que respecten aquest límit per a totes les velocitats i períodes d’estudi. 
En període nocturn, els trens de llarg recorregut i els de mercaderies no 
respecten el límit quan superen els 80 km/h i els 70 km/h 
respectivament, mentre que en període diürn les velocitats augmenten 
fins els 120 km/h i els 100 km/h respectivament. 

- La causa principal dels diferents valors de les distàncies de qualitat 
acústica al pas d’un tren entre els trens de FGC i Renfe és la diferent 
velocitat de circulació dels dos grups i la inexistència de la categoria de 
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trens de llarg recorregut en els FGC. Aquesta diferent velocitat màxima 
de circulació dels trens, 90 km/h per als de FGC i 140 km/h per als de 
Renfe, provoca una variació important de la distància de qualitat acústica 
que queda reflectida clarament en els trens de mercaderies. 

- El càlcul de la distància de qualitat acústica al pas del trànsit real de 
trens confirma el fet que no només influeix la categoria de tren que 
circula, sinó també el nombre de trens de cada categoria. Generalment 
quan circulen trens de viatgers de llarg recorregut i trens de mercaderies 
conjuntament es produeixen més molèsties (major distància de qualitat 
acústica), sempre i quan, el nombre de trens sigui significatiu. 

- En el cas de FGC, les distàncies de qualitat acústica del trànsit real són 
petites, inferiors a 9 metres en qualsevol dels trams, donat que no 
circulen trens de llarg recorregut i pel que fa als trens de mercaderies, 
només circulen per alguns trams de la línia Llobregat – Anoia, sempre de 
dia, amb velocitats inferiors als 70 km/h i amb una intensitat màxima de 
vuit trens al dia. 

- En les línies de Renfe, les distàncies de qualitat acústica són molt 
superiors, de l’ordre dels 70 metres, assolint un màxim de 184,4 m en el 
tram Tarragona – Reus, degut al trànsit de trens de viatgers de llarg 
recorregut (10) i de mercaderies (43) durant el període nocturn. 

- La optimització dels punts de control és bàsica perquè la pretensió 
d’aquesta metodologia és, precisament, evitar realitzar grans campanyes 
de mesuraments, donat que tenen un alt cost econòmic. A partir d’un 
nombre reduït de punts de control es pot establir una xarxa de possibles 
mesuraments a partir dels quals, depenent de l’objectiu buscat, es 
defineix la campanya de mesuraments sobre el terreny. 

- L’assignació d’una nota a cada tram de les diferents línies de ferrocarril 
mitjançant la distància de qualitat acústica al pas del trànsit real permet 
valorar d’una manera més senzilla i entenedora per la gent la qualitat 
acústica d’aquest tram. De la mateixa manera, atribuir una nota global a 
la xarxa de ferrocarril catalana serveix de forma intuïtiva per conèixer la 
seva qualitat acústica.   

- L’actualització periòdica d’aquesta metodologia permet estar informat de 
la situació de les línies de ferrocarril catalanes en cada moment. 
D’aquesta manera es pot seguir l’evolució acústica de les línies per tal 
de planificar les actuacions necessàries per solucionar les molèsties que 
puguin ocasionar. A més, en el cas d’una queixa per soroll per part de la 
població, aquesta metodologia serveix per prendre una decisió ràpida i 
adequada sobre la seva autenticitat, i en el cas que sigui justificada 
procedir a fer un mesurament del soroll que produeix la línia de 
ferrocarril.  

 
Per últim, m’agradaria comentar dos aspectes importants a tenir en compte en 
el futur. En primer lloc, el mètode presentat per a realitzar el control acústic de 
les línies de ferrocarril existents a Catalunya basat en la distància de qualitat, 
permet també el control de les noves línies de ferrocarril que es puguin 
construir, amb l’única diferència que el límit d’immissió de les noves línies de 
ferrocarril és menor que el de les existents. Però si la nova línia és d’alta 
velocitat, el model francès de previsió del soroll ferroviari no és vàlid donat que 
la velocitat és superior a 200 km/h. Aleshores s’hauria de buscar un altre model 
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de previsió i caracteritzar els trens catalans en base als paràmetres d’aquest 
model, mantenint la metodologia explicada en aquesta tesina. 
 
En segon lloc, aquest estudi deixa dos fronts oberts, els quals poden ser 
objecte de futures tesines. El primer, l’actualització dels nivells sonors de 
referència (L0) dels trens catalans. Ja s’ha comentat anteriorment que, segons 
un estudi de la Universitat Politècnica de València, es recomana calcular L0 per 
als trens d’aquí enlloc d’adoptar els valors dels trens francesos, tot i la seva 
semblança. El segon, la discretització de les línies ferroviàries en trams més 
petits per tenir més detall de la variació de la velocitat dins d’una línia. Això 
comportaria estudiar una línia concreta de ferrocarril, òbviament la que genera 
més molèsties, i per tant, la que té una distància de qualitat acústica més gran, 
enlloc de tota la xarxa ferroviària de Catalunya, i l’elecció d’aquesta línia es pot 
realitzar a través d’aquesta tesina, ja que en ella s’han trobat totes les 
distàncies de qualitat acústica de les diferents línies de ferrocarril de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 




